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Geacht college, 
 
De Participatieraad is gevraagd advies uit te brengen over de Beleidsregel Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Onderstaande opmerkingen zijn in  
dit advies verwerkt. 
 
Uit de toelichting op de Beleidsregel geeft het college aan, dat mogelijk een groot 
deel van de mensen, die gebruik heeft gemaakt van de TOZO 2-regeling ook in 
aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming uit de TONK-regeling. Deze 
personen krijgen dan een uitkering uit beide regelingen. 
 
De Participatieraad kan zich voorstellen dat er momenteel burgers zijn die 
problemen hebben met het betalen van noodzakelijke algemene kosten. Deze burgers 
vallen echter buiten de TONK-regeling omdat er geen terugval van inkomen was in 
2020. Om nu direct te spreken van rechtsongelijkheid gaat wellicht wat te ver, maar 
ook deze groep burgers kan in corona tijd wel wat lichtpuntjes gebruiken. 
 
De TONK-regeling is een open-eind-regeling en brengt daardoor een financieel risico 
met zich mee. De Rijksoverheid heeft weliswaar een budget beschikbaar gesteld, maar 
de gemeente heeft aangegeven dat het vrijwel onmogelijk is om de omvang van de 
doelgroep te bepalen. Overschrijding van het budget zal ten laste komen van het 
beleidsveld werk & Inkomen. Dit kan eventueel meevallen als het kabinet het budget 
indien nodig zal aanvullen. Een motie van deze strekking is al door de Tweede Kamer 
aangenomen. 
 
In artikel 4, lid 1 staat, dat de tegemoetkoming TONK-betrekking kan hebben (dus 
niet limitatief!) op de volgende noodzakelijke algemene kosten: 
- Huur of hypotheek 
- Gas, licht en water 
De Participatieraad vraagt zich af of dit niet aangevuld dient te worden met: 
- Verzekeringskosten  
- Noodzakelijke dagelijkse voedingsmiddelen 

 
 



 

 

 
 
 

In artikel 7 wordt bij de beoordeling van het recht op de TONK-regeling gekeken 
naar het feitelijk privévermogen dat direct beschikbaar is. Hieronder vallen contant 
geld, geld op betaal-en spaarrekeningen, bitcoins en effecten.  
 
Volgens de Participatiewet, artikel 34, lid 3 geldt voor dit privévermogen een 
vrijstelling. Voor een alleenstaande bedraagt deze vrijstelling 6.295,00 euro, voor 
een alleenstaande ouder 12.590,00 euro en voor gehuwden tezamen 12.590,00 euro. 
Dit zijn niet bepaald erg hoge bedragen voor vrijstelling.  
 
Volgens artikel 7, lid 3 wordt bij overschrijding van deze bedragen de uitkering 
gekort, maar niet wordt aangegeven op welke manier deze korting wordt berekend. 
De gemeente heeft de beleidsvrijheid om de vermogenstoets op te rekken. De 
gemeente Amsterdam heeft de grond op 30.000,00 euro gesteld. 
 
De gemeente heeft voor de berekening van de tegemoetkoming gebruik gemaakt van 
een berekeningstabel die is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam. Deze tabel is 
volgens de Participatieraad nogal complex, met name voor de berekeningen van de 
individuele toekenning. Omdat de gemeente beleidsvrijheid heeft bij de uitvoering 
van de regeling, zou de volgende vereenvoudiging wellicht ter overweging ook 
bruikbaar kunnen zijn: 
 
De splitsing alleenstaand en gehuwd/samenwonend blijven uiteraard bestaan. Maar  
de splitsing in de categorieën 1 en 2 zou tot 1 categorie kunnen worden teruggebracht. 
Voor de alleenstaanden zou dan voor alle inkomens een percentage van bijvoorbeeld 
45% gehanteerd kunnen worden. Voor gehuwden/samenwonenden kan dan 
bijvoorbeeld 40% gehanteerd worden. Bij deze berekeningsmethode kan worden 
volstaan met één bedrag per aanvrager van 1.125,00 euro, namelijk (750+1500):2. 

 
Tot slot 
De Participatieraad neemt aan dat de gemeente de inwoners via de verschillende 
mediakanalen goed en tijdig informeert over deze TONK-regeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

Andre Jurjus 
Voorzitter Participatieraad Haarlem 
 
 


