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Aan de Gemeenteraad van Waalre
T.a.v. de fractie van D66
Postbus 10.000
5580 GA Waalre
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Geachte leden van de fractie D66,
Op 6 april 2021 ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex art. 39 RvO m.b,t. de
regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Zoals u ziet hebben
wij de door u gestelde vragen voor de duidelijkheid letterlijk overgenomen en
daaronder ons antwoord geformuleerd.

Beantwoording vragen:

1. Wordt er uitvoering gegevens
gemeente Waalre?

aan de TONK steunmaatregel door de

De gemeente Waalre geeft inderdaad uitvoering aan deze steunmaatregel.

2, Ziin de inwoners in Waalre die hiervoor in aanmerking kunnen komen
geïnformeerd?
2o ia, op welke wijze?

We hebben informatie over de TONK op onze gemeentelijke website geplaatst.
Ook het aanvraagformulier is hier te downloaden. Ook is het mogelijk het
aanvraagformulier aan te vragen bij ons CMD, In week 16 verschijnt er een
artikel over deze maatregel in de Schakel.

3. Zijn er al aanvragen voor de TONK
Op dit moment hebben zich

t2

en hoeveel?

inwoners bij het CMD gemeld.

4. Is dit aantal

hoger, gelijk of lager dan verwacht?
Het is voor ons erg lastig om een goede inschatting te kunnen maken van het
aantal aanvragen dat wij kunnen verwachten i.v.m. deze regeling.
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5. Zijn er al aanvragen afgerond?
Nee, de beleidsregel is pas op 6 april 2021 vastgesteld door het college. De
aanvragen worden op dit moment behandeld binnen het CMD.

6.

Hoeveel zijn er toegewezen?
Dat is nog niet bekend.

7.

Hoeveel zijn er afgewezen?
Dat is nog niet bekend.

8.

Bij afwijzingen, wat waren de redenen van afwijzing?
Dat is nog niet bekend.

9. Welk beleidskader hanteert u bij de uitvoering van de TONK.

Op 6 april 2O2t werd de beleidsregel m.b.t. de TONK vastgesteld door het
college, Deze beleidsregel is gepubliceerd op overheid.nl Daarnaast is het
beleidskader vermeld op de gemeentelijke website. Voor het opstellen van deze
beleidsregel hebben wij de samenwerking gezocht met de gemeente Veldhoven.
Ook hebben wij ons verdiept in de informatie over deze regeling die door de
landelijke overheid werd aangereikt en hierover een webinar gevolgd.

het juist dat de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd over de
regeling TONK van de gemeente Waalre en waarom niet?
De beleidsregel is op 6 april 2021 vastgesteld door het college. We zijn nog niet
eerder in de gelegenheid geweest om uw raad hierover te informeren.

lo.rs

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande beantwoording van de raadsvragen
voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan
horen wij dat graag van u.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

waarnemend secretaris,

de waarnemend burgemeester,

M.W. de Brouwer

dr. A.J.W. Boelhouwer
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