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Verlenging TON K-regeling

Kennisnemen van
Verlenging van de TONK-regeling tot 1 oktober 2021.

Inleiding
Op 2 maart 2021 informeerden wij u door middel van een raadsmededeling over de start van de Tijdelijke

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is opgezet, omdat door de coronacrisis veel

mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De regeling geldt voor ondernemers en

werknemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De TONK is

gebaseerd op de bijzondere bijstand en kan sinds 3 maart2O2t worden aangevraagd via de website van

het Werkplein Hart van West-Brabant. De TONK heeft betrekking op de periode van l januari tot l juli

202t.

ln deze raadsmededeling informeren wij u graag over het verloop en het vervolg van de regeling.

Informatie/kernboodschap
lnmiddels zijn er ongeveer zestig inwoners (regionaal) die maandelijks een tegemoetkoming vanuit het

Werkplein Hart van West-Brabant ontvangen voor hun noodzakelijke kosten. Er is sprake van een relatief
laag gebruik van de regeling. Dit is een landelijke trend. Het kabinet heeft daarom besloten om de TONK te
verlengen tot 1 oktober 202]-, waardoor het aanvragen van de TONK ook nog over de periode juli tot en

met september 2O21- mogelijk is.

Het verlengen van de huidige beleidsregels TONK is noodzakelijk voor het continueren van de

uitvoering van de regeling door het Werkplein Hart van West-Brabant. Met de verlenging van drie

maanden kan met terugwerkende kracht de regeling worden toegekend voor de periode van l januari

2021 tot en met 30 september 202I.

Consequenties
Voor de verlenging von de TONK zijn ruim voldoende middelen beschikbaar

De TONK is gebaseerd op de bijzondere bijstand, maar vanuit de rijksoverheid is eerder dit jaar een apart

budget beschikbaar gesteld van €260 miljoen aan gemeenten om deze regeling decentraal uit te voeren.

Voor de gemeente Roosendaal betekende dit in het eerste kwartaal een budget van €300.682 en voor het

tweede kwartaal wordt een inschatting van €902.046 gemaakt. De laatste peildatum van 9 juni laat zien

dat er slechts €47.668 is uitgekeerd vanaf de start van de regeling (begin maart 2O2Ll. Onderbesteding van

de middelen voor de TONK is een landelijke trend. Daarom heeft het kabinet besloten om de middelen die

beschikbaar zijn gesteld voor de eerste twee kwartalen van 2O2L in te zetten voor de verlenging van de

regeling. Het Werkplein Hart van West-Brabant rapporteert tot en met oktober 2021 maandelijks over het

aantal aanvragen en het resterende budget.
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Communicatie
- Het besluit tot verlenging van de beleidsregels is gezamenlijk met de D6-gemeenten en Werkplein Hart

van West-Brabant afgestemd.
- lnwoners die gebruik maken van de regeling worden geinformeerd over de verlenging door het

Werkplein Hart van West-Brabant.
- De cliëntenraad van het Werkplein Hart van West-Brabant is op de hoogte gesteld van de verlenging

van de beleidsregels. Door de gewenste snelheid van de procedure was het niet mogelijk hen mee te
nemen in de formele besluitvorming.

- Afstemming met andere gemeenten uit West-Brabant (Brabantse Wal, Oosterhout en Breda) vindt
maandelijks plaats.

- 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 de gemeenten in overleg met het Werkplein.

Vervolg(proceduref
De gemeenteraad wordt geihformeerd als de TONK eventueel weer wordt verlengd. Bij een eventuele
overschrijding of onderschrijding wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de Najaarsbrief.

Bijlagen

Afsluiting en onderteken¡ng

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geihformeerd.
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