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TONK-regeling

l.Beleidsregels TONK; 2. Motie 'voldoende middelen om de TONK ruimhartig uit te voeren'; 3. Motie
'verzoek TONK breed onder de aandacht te brengen bij ondernemers'

Kennisnemen van
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TON K)

lnleiding
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is opgezet, omdat door de coronacrisis veel
mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De TONK is bedoeld om een terugval van inkomsten

als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers en werknemers waarvoor
andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De ondersteuning geldt van l januari tot l jul¡

2021..

lnformatie/kern boodschap
Voor de uitvoering van de TONK dient de gemeente op basis van de Participatiewet zelf de kaders te stellen
door middelvan beleidsregels. De beleidsregels zijn in samenwerking met D6-gemeenten en het Werkplein
Hart van West-Brabant tot stand gekomen. De richtlijnen van Divosa zijn hierbij gehanteerd. Omdat de
TONK onder de Participatiewet valt, voert Werkplein Hart van West-Brabant de regeling voor D6-
gemeenten uit. Het TONK-loket is op 2 maart geopend.

ln de beleidsregels zijn de volgende kaders opgenomen:
t. De TONK gaat ¡n met terugwerkende kracht op l januari 2O2I en loopt tot t juli2O2t;
2. De TONK is bedoeld voor betaling van de woonlasten;
3. Voor wat betreft het inkomen, wordt rekening gehouden met75% van het eigen inkomen

(draagkracht) voor zover het inkomen meer bedraagt dan tSO%van de toepassing zijnde

bijstandsnorm;
4. Er wordt geen vermogenstoets toegepast: het eigen vermogen van de aanvrager wordt buiten

beschouwing gelaten.

Consequenties
Het Rijk heeft gemeenten verzocht ruimhartig met de regeling om te gaan, maar heeft slechts een beperkt
budget beschikbaar gesteld om de regeling uit te voeren (zie bijgevoegde moties). Echter is het vooraf
onmogelijk om in te schatten hoeveel inwoners gebruik maken van de TONK en of het toegekende budget
toereikend is. Voor de TONK wordt eenmalig €130 miljoen extra aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor
Roosendaal betekent dat een beschikbaar budget van €604.478 voor twee kwartalen (Q1 en Q2 2021).
Aangezien het een open einderegeling betreft krijgt de financiële regeling geen budgettair plafond

toegekend. Binnen het betreffende programma (Programma 3) is geen ruimte om een eventuele
overschrijding op te vangen. Dat betekent dat de gemeente een financieel risico loopt.

Echter is door de Tweede Kamer op 28 januari 2021 een tweetal moties aangenomen om te onderzoeken

of er extra budget is voor gemeenten om de regeling ruimhartig uit te voeren én de regeling breed onder



de aandacht te brengen bij de doelgroep. Als gemeente volgen we het verzoek van het Rijk de regeling
ruimhartig u¡t te voeren. Als we onze inwoners nu n¡et helpen verergert de huidige problematiek. Dit heeft
naar alle waarschijnlijkheid als gevolg dat meer inwoners zich op den duur melden met schulden en dat er
minder werkgelegenheid is door ondernemers die het niet meer redden. Gemeenten hebben door de
TONK de mogelijkheid in een eerder stadium aandacht te besteden aan armoede- en

schuldenproblematiek van de aanvrager van de TONK.

Gezien het financieel risico wordt er scherp gemonitord op het budget. Werkplein Hart van West-Brabant
rapporteert tot en met juni2O2L maandelijks over het aantal aanvragen en het resterende budget.

Commun¡cat¡e
- De beleidsregels zijn gezamenlijk met de D6-gemeenten en Werkplein Hart van West-Brabant

opgesteld.
- Afstemming met andere gemeenten uit West-Brabant (Brabantse Wal, Oosterhout en Breda) heeft

plaatsgevonden. Deze gemeenten zaten niet op één lijn met betrekking tot de kaders. Om de gewenste

snelheid te waarborgen is de beslissing gemaakt de regionale samenwerking tot de D6-gemeenten te
beperken.

- De beleidsregels TONK worden elektronisch bekend gemaakt via officiële bekendmakingen.nl en via de
Roosendaalse Bode.

- Communicatie over de regeling richting inwoners vindt plaats via het Werkplein Hart van West-Brabant
en vanuit gemeenten in overleg met het Werkplein.

Vervolg(procedure)
Bij een eventuele overschrijding (of onderschrijding) wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de
Voorjaarsbrief en/of Najaarsbrief. Mocht tussentijds blijken dat de regeling veelvuldig wordt aangevraagd,
dan wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht via een raadsmededeling.

Bijlagen
L. Beleidsregels TONK

2. Motie 'voldoende middelen om de TONK ruimhartig uit te voeren'
3. Motie 'verzoek TONK breed onder de aandacht te brengen bij ondernemers'

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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Burgemeester en wethouders van
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Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
gemeente Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, 

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder 
welke  voorwaarden  een  burger  in  aanmerking  kan  komen  voor  een 
tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

- het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te 
stellen.

besluit: 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: de Participatiewet (Pw);
b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
c. inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval van inkomen als 

gevolg van de coronacrisis; 
d. inkomen: het netto maandinkomen exclusief vakantietoeslag van de 

aanvrager/ontvanger van de TONK en diens eventuele partner. 
e. bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikelen 21 en 22 van de Pw.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te 
maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in 
inkomen;

 die daardoor noodzakelijke kosten in de vorm van woonlasten niet meer 
kan voldoen, en

 waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. 



Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

1. De aanvrager is een inwoner van de gemeente Roosendaal en staat als 
zodanig  in  de  Wet  basisregistratie  personen  als  ingezetene  bij  de 
gemeente Roosendaal ingeschreven.

2. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager 
die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van 
noodzakelijke kosten in de vorm van woonlasten niet mogelijk is uit het 
inkomen, waarbij  uitsluitend bij  een inkomen boven 150% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm, 75% van het meerdere als draagkracht 
in aanmerking wordt genomen.

3. Voor het inkomen wordt de maand van ingang van de TONK-vergoeding 
als peilmaand aangemerkt.

4. De draagkracht  wordt  berekend vanaf  de  maand van ingang tot  1  juli 
2021. 

5. Het  volgens artikel  34 van de wet in  aanmerking  te  nemen vermogen 
wordt voor de draagkracht berekening geheel buiten beschouwing gelaten.

6. De vrijlatingen genoemd in artikel 31 tweede lid van de wet, worden niet 
tot het in aanmerking te nemen inkomen gerekend.

7. Bij de berekening van de draagkracht uit inkomen, blijft artikel 22a Pw 
(=kostendelersnorm) buiten toepassing.

8. Bij de vaststelling van de draagkracht uit inkomen, worden de: individuele 
inkomenstoeslag (artikel 36 Pw) en de individuele studietoeslag (art. 36b 
Pw), buiten beschouwing gelaten.

9. Als  de  belanghebbende  op  datum  aanvraag  bijzondere  bijstand  de 
pensioengerechtigde  leeftijd  heeft  bereikt,  wordt  de  pensioenvrijlating 
genoemd in art. 33 lid vijf van de wet niet tot het in te aanmerking nemen 
inkomen gerekend.

10. Bij de berekening van de draagkracht wordt rekening gehouden met een 
eventueel  executoriaal  beslag  op  inkomen  met  dien  verstande  dat 
uitgegaan wordt van het besteedbaar inkomen.

11. Bij de belanghebbende die deelneemt aan een minnelijke schuldregeling, 
wordt  bij  de  berekening  van  de  draagkracht  van  die  belanghebbende 
uitgegaan van het besteedbaar inkomen mits door deze belanghebbende 
wordt aangetoond dat de minnelijke schuldregeling conform de richtlijnen 
van de Nederlandse vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is.

12. De  belanghebbende  die  deelneemt  aan  een  schuldsaneringstraject  op 
grond  van  de  Wet  schuldsanering  natuurlijke  personen  (WSNP)  wordt 
geacht geen draagkracht uit inkomen te hebben.

13. Er wordt volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de 
substantiële  terugval  in  inkomen  het  gevolg  is  van  de  maatregelen  in 
verband met het coronavirus (Covid-19).

14. De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Roosendaal’ zijn niet van 
toepassing op de aanvragen TONK. 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de



aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

a. kosten van huur; 
 de maandelijkse kale huur voor zover die huurprijs hoger is dan de 

maximale huurtoeslaggrens (€ 752,33 per maand);
 de maandelijkse servicekosten te weten:

- kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten;
- kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten;
- kosten voor de huismeester;
- kosten voor dienst- en recreatieruimten. 

b. kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;
 maandelijkse aflossing en hypotheekrente voor zover die hoger zijn 

dan € 750,00 per maand en rekening houdend met het fiscaal 
voordeel op grond van de Wet inkomstenbelasting in verband met 
hypotheekrenteaftrek;

 bij een appartementencomplex de maandelijkse VVE-bijdrage. 
 bij een appartementencomplex de maandelijkse VVE-bijdrage,

uitgezonderd:
- Voorschot water- en energieverbruik eigen appartement.

c. maandelijks verschuldigde verzekeringspremies voor de opstal -en 
inboedel.

d. verschuldigde onroerend zaakbelasting in de periode 1 maart 2021 tot 
1 juli 2021 (=4/10e deel van de aanslag) als de aanvrager geen recht 
heeft op kwijtschelding daarvan.

e. maandelijks verschuldigde overige gemeentelijke heffingen in de 
periode 1 maart 2021 tot 1 juli 2021 (=4/10e deel van de aanslag) voor 
respectievelijk de:

- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing;
- hondenbelasting; 
- zuiveringsheffing Waterschap.

Artikel 5 Aanvraag 

1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via het 
Werkplein Hart van West-Brabant. In afwijking van deze digitale aanvraag 
is een schriftelijke aanvraag mogelijk.

2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:
a) de bewijzen van het inkomen van de maand van ingang; 
b) de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand van ingang.

3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 
augustus 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht 
worden ingediend tot 1 januari 2021.



Artikel 7 Duur 

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 
2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt 

€  750  per  huishouden  per  maand  en  is  van  toepassing  nadat  eventuele 
draagkracht is toegepast. 

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

a. inkomen uit arbeid;
b. inkomen uit de eigen onderneming;
c. inkomen uit een uitkering; 
d. inkomen uit verhuur;  en 
e. inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Afzien opleggen verhuisverplichting
Het  college  legt  aan  de  aanvrager  die  op  basis  van  deze  beleidsregel  in 
aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op. 

Artikel 11 Uitbetaling 

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet, dan wel in mindere mate in aanmerking komt voor een 
tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder 
een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het 
individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels 
alsnog  in  aanmerking  komt  voor  een  tegemoetkoming  TONK,  indien  zeer 
dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na bekendmaking in het 
gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2021. De beleidsregels 
vervallen op 1 augustus 2021.



Artikel 14 Citeertitel

Deze  beleidsregels  worden  aangehaald  als:  “Beleidsregels  tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Roosendaal”. 

Aldus vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Roosendaal op 2 
maart 2021.

De secretaris, De burgemeester,



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 
(Incidentele suppletoire begroting inzake de 
herijking van het Steun- en herstelpakket) 

Nr. 34  MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de TONK voor veel huishoudens het enige vangnet is 
dat soelaas kan bieden aan huishoudens die tussen wal en schip vallen; 

overwegende dat de ontwikkelingen van de coronacrisis een grillig pad 
volgen; 

verzoekt de regering, te monitoren of de vrijgemaakte middelen 
voldoende zijn om de TONK ruimhartig uit te voeren en wanneer dit niet 
voldoende is meer middelen ter beschikking te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Weyenberg 
Aartsen 
Palland 
Bruins
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 
(Incidentele suppletoire begroting inzake de 
herijking van het Steun- en herstelpakket) 

Nr. 35  MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. 
Voorgesteld 28 januari 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voor veel huishoudens de TONK het enige vangnet is 
dat soelaas kan bieden in nijpende situaties; 

constaterende dat deze nijpende situaties gaan over bijvoorbeeld 
ondernemers met zwangerschapsverlof, ondernemers zonder eigen 
opgang zoals kappers en beautysalons, ondernemers met te lage vaste 
lasten en ondernemers met een verdienende partner die wel hoge lasten 
hebben; 

verzoekt de regering, uit te spreken dat de TONK inkomensondersteuning 
is voor werkenden en ondernemers die buiten de boot vallen en nergens 
in aanmerking komen voor steun vanwege bijvoorbeeld de partnertoets, 
en die door de coronacrisis in de knel komen; 

verzoekt de regering, tevens de TONK breed onder de aandacht te 
brengen bij ondernemers die mogelijk een beroep kunnen doen op de 
regeling; 

verzoekt de regering, vervolgens in de handreiking aan gemeenten geen 
vermogenstoets op te nemen; 

verzoekt de regering, voorts de uitvoering van de TONK nauwgezet te 
monitoren, en de Kamer hierover regelmatig te informeren; 

verzoekt de regering, verder om, wanneer bij de uitvoering blijkt dat er 
toch nog mensen tussen wal en schip vallen, hiervoor met gemeenten een 
oplossing te zoeken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Van Weyenberg 
Aartsen 
Palland 
Bruins 
Gijs van Dijk 
Smeulders 
Stoffer
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