Geachte college,

Al eerder hebben wij schriftelijke vragen ex artikel 39 gesteld mbt de TONK maatregel. Die heeft u op
13 april jl beantwoord.
Gezien de laatste nieuwsberichten afgelopen dagen waarin zowel minister Koolmees, de VNG en
verschillende Tweede-Kamer fracties gemeenten opriepen meer inspanning te doen en ruimhartiger
de TONK regeling uit te voeren, hebben wij een aantal aanvullende vragen.
De minister en de VNG constateren dat het aantal aanvragen voor de TONK regeling ver achterblijft
van wat mag worden verwacht. Weer wordt daarbij gewezen op de afhandeling en het beleid van
gemeenten.
1. Wat heeft u concreet gedaan om de TONK regeling onder de aandacht te brengen van de
(potentiële) doelgroep?
2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het aantal aanvragen voor de TONK regeling
(aantal aanvragen, toegewezen, afgewezen en wat is de gemiddelde afhandeling termijn)?
3. De minister en de VNG geven aan dat er veel minder mensen dan verwacht gebruik maken van de
TONK regeling. Hoe is dat in de gemeente Waalre. Blijft het aantal aanvragen hier ook achter?
4. Hoe verhoudt zich het aantal aanvragen voor de TONK zich tov van de TOZO regeling?
5. Gemeenten hebben een eigen vrijheid de TONK regeling in te vullen. Er worden grote verschillen
gezien tussen gemeenten van vele duizenden euro’s. Wat is het bedrag in Waalre en hoe is dit
bedrag tot stand gekomen? Bent u bereid de oproep van het kabinet en de VNG te volgen en de
regeling ruimhartiger optie stellen? Wat zijn verder de uitvoeringsregels?
6. U schreef in uw antwoord op 13 april dat u tot dat moment nog geen gelegenheid had gehad om
de gemeenteraad te informeren over de beleidsregels TONK. Tot op heden (ruim 3 weken later) is de
gemeenteraad nog steeds niet geïnformeerd over het beleid mbt de TONK. Wil dit zeggen dat u nog
steeds niet in de gelegenheid bent geweest? Immers uw beantwoording op 13 april was slechts een
beantwoording op schriftelijke vragen en bevatten geen weergave van de beleidsregels.
Namens de fractie van D66
Kees de Zeeuw

