Aan het college van B&W
Gemeente Waalre
Betreft
: Schriftelijke vragen op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde
Onderwerp : TONK regeling
Waalre
: 5 april 2021
Geacht college,
Sinds kort is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht en bedoeld voor
mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen betalen. Sinds
vorige maand kunnen mensen de regeling aanvragen en dan kunnen ze steun krijgen voor de periode
van januari tot en met juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en mogen ook zelf de regels en
de hoogte van de uitkering bepalen. Het kabinet heeft 260 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de
regeling.
Afgelopen dagen werd bekend dat het aantal aanvragen sterk achterblijft bij de verwachtingen.
Vanuit verschillende kanten is als (mogelijke) oorzaak aangegeven dat gemeenten de regels te streng
hanteren. Met als gevolg dat er mensen zijn (veelal ondernemers en ZZP’ers) die nog dieper in de
problemen kunnen raken.
Bij de uitvoering van de TONK hebben gemeenten een ruime mate van vrijheid. De VNG roept
gemeenten op “niet al te streng te zijn” en ruimhartig met de regels om te gaan”.
De gemeenteraad van Waalre is nog niet geïnformeerd door het College van B&W over beleid en
uitvoering van de TONK. Het is voor de Raad dan ook onduidelijk hoe en op welke wijze Waalre deze
regeling uitvoert. Om deze reden wil D66 u een aantal stellen met het verzoek deze mondeling te
beantwoorden tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 13 april 2021.
1. Wordt er uitvoering gegevens aan de TONK steunmaatregel door de gemeente Waalre?
2. Zijn de inwoners in Waalre die hiervoor in aanmerking kunnen komen geïnformeerd
a. zo ja, op welke wijze?
b. zo nee, waarom niet?
3. Zijn er al aanvragen voor de TONK en hoeveel?
4. Is dit aantal hoger, gelijk of lager dan verwacht?
5. Zijn er al aanvragen afgerond?
6. hoeveel zijn er toegewezen
7. hoeveel zijn er afgewezen?
8. Bij afwijzingen, wat waren de redenen van afwijzing?
9. Welk beleidskader hanteert u bij de uitvoering van de TONK
10. Is het juist dat de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd over de regeling TONK van de
gemeente Waalre en waarom niet?
Zoals vermeld zien spoedige beantwoording tegemoet en willen deze mondeling behandelen tijdens
de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 13 apirl a.s.
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