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Betreft: Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK)

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Het Rijk heeft eind 2020 de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens,
die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer
kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten.
KERNBOODSCHAP

Op 1 februari heeft het Rijk, samen met Divosa, de handreiking en concept beleidsregels bekend
gemaakt, welke nu zijn verwerkt in de bijgevoegde tijdelijke beleidsregels TONK 2021 Albrandswaard. De
bedoeling is dat inwoners van Albrandswaard hier vanaf 1 maart 2021 een beroep op kunnen doen. Via
de tijdelijke regeling TONK wordt een tegemoetkoming in de woonkosten verstrekt in de periode 1 januari
2021 tot en met 30 juni 2021.
In deze brief willen we u nader informeren over de regeling, waarom er geen advies is gevraagd bij de
MAA en de financiële gevolgen.
TOELICHTING
Regeling
Bij het opstellen van de tijdelijke beleidsregels TONK 2021 Albrandswaard is gekeken naar de
modelregeling van Divosa, waarna hier binnen de arbeidsmarktregio overleg is gevoerd om te komen tot
een binnen de regio vergelijkbaar voorstel. Voor zover bekend gaan alle gemeenten in deze regio werken
met een vaste tegemoetkoming. Binnen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is gekozen, in
navolging van Rotterdam, voor een toekenning van een lage en hoge tegemoetkoming, respectievelijk
750 en 1500 euro, afhankelijk van de woonlasten in combinatie met het inkomen.
Met deze vergoeding zal een huishouding niet volledig gecompenseerd worden in de woonlasten, het
gaat om een tegemoetkoming in de kosten.
Binnen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is gekozen om naast de woonlasten (huur/hypotheek,
gas, licht en water) ook de kosten voor internet mee te nemen in de berekening van de woonlasten.
Vervolgens worden de woonlasten afgezet tegen het inkomen om te bepalen of iemand in aanmerking
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komt voor een lage of hoge vergoeding. Dit betreft een eenmalige vergoeding, voor de periode januari t/m
juni 2021.
Geen advies gevraagd bij de MAA
Gezien de korte tijd waarbinnen gemeenten gevraagd is om vanuit de landelijke richtlijnen, gemeentelijk
beleid te formuleren, is er geen tijd geweest om dit beleid voor te leggen aan de Maatschappelijke
Adviesraad Albrandswaard. Gelijktijdig met deze raadsinformatiebrief is de beleidsregel ook naar onze
adviesraden gestuurd.
Financiën gevolgen
Het Rijk heeft een bedrag van eenmalig €130 miljoen beschikbaar gesteld voor zowel de verstrekking aan
inwoners als voor de uitvoeringskosten. Uitgaande van de verdeelsleutel minima, komt dit voor de
gemeente Albrandswaard neer op een bedrag van 75.000 euro.
Een schatting is dat niet de hele doelgroep ‘Tonk’ hier een beroep op zal doen, maar slechts een deel
hiervan. Uitgaan de van 150 aanvragen TONK, zal de gemeente Albrandswaard een tekort van tussen de
122.080 en 178.330 euro hebben als gevolg van deze regeling. De onderstaande tabel geeft een
SCHATTING van de inkomsten en de uitgaven.
Albrandswaard
Geschatte Inkomsten TONK

€

75.000,00

Geschat aantal aanvragen
gemiddeld uitgaven
max uitgaven (bij geschat aantal aanvragen

150
€
€

168.750,00
225.000,00

Uitvoeringskosten

€

Tekort
gemiddeld
hoog

€
€

28.300,00

-122.080,00
-178.330,00

CONSEQUENTIES
De definitieve verdeling van het budget is nog niet vastgesteld. In de meicirculaire zal een eerste bedrag
aan het gemeentefonds toegevoegd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de
dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal
van 2021 worden gewogen. Hierbij is de Tweede Kamer opgeroepen om alle kosten die de gemeenten
maken voor de TONK te vergoeden. In hoeverre het kabinet hieraan gehoor geeft, is nog niet bekend. De
ontbrekende middelen dienen dan gevonden te worden binnen de algemene middelen van de
gemeentelijke begroting.

VERVOLG
In de tweede Turap 2021 zullen wij u informeren over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen
voor de TONK als de uitgaven die op dat moment bekend zijn.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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