M 2021 –

Motie vreemd aan de orde
Onderwerp:
TONK-regeling gemeente Lansingerland.
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld om een
terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor
huishoudens en ondernemers.
Tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge,
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Bestaande en tijdelijke
voorzieningen bieden soms onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten
doorlopen en niet op korte termijn kunnen of konden worden teruggeschroefd. Hierdoor
ontstaat het risico op betaalachterstanden of schulden. De TONK-regeling biedt hier een
éénmalige verlichting voor.
De gemeente Lansingerland heeft een rijksbijdrage gekregen van € 252.000, -- voor het
uitvoeren van de TONK-regeling.
De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2021.
Gehoord het antwoord van wethouder Arends naar aanleiding rondvraag van de heer
Philippens in de commissie Algemeen Bestuur van 9 juni jl.
Overwegende dat:
- de gemeente Lansingerland een rijksbijdrage heeft ontvangen van € 252.000,-voor het uitvoeren van de TONK-regeling;
- er in Lansingerland 17 aanvragen zijn ingediend en er slechts 2 zijn toegekend voor
een totaalbedrag van € 2.250,-- er nog voldoende geld in dit potje zit om wellicht nog een aantal inwoners te helpen
met het geld waar dit potje voor bedoeld is;
- de TONK-regeling los staat van andere Corona uitkeringen;
- andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, de criteria voor deze regeling
medio mei jl. zelfs hebben uitgebreid;
- de termijn waarop er nog aanvragen kunnen worden ingediend nog zeer kort is.
(de regeling loopt van 1 januari jl. tot en met eind juni as. en kan tot en met september
as. met terugwerkende kracht worden aangevraagd).
En van mening zijn dat:
- de regels in Lansingerland ruimhartiger kunnen worden opgesteld;
- de vermogenstoets momenteel te krap is opgesteld;
- dat er via gemeentelijke informatiekanalen een maximale inzet moet worden gepleegd
om onze inwoners te informeren over de mogelijkheden van deze regeling;

Draagt het college op:
-

om met spoed de criteria voor het aanvragen van een TONK-regeling aan te passen
naar de criteria van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam op de vermogenstoets;
tevens via alle mogelijke kanalen en via de media de versoepeling van de criteria
kenbaar te maken en daarbij duidelijk aan te geven waar en hoe een aanvraag voor
de TONK-regeling kan worden ingediend;
om de eerder afgewezen aanvragen opnieuw te beoordelen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Aangenomen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van
24 juni 2021

de plv griffier, Drs. Karin Koemans

(*) selecteren wat van toepassing is

Toelichting op motie ‘’vreemd” over de TONK-regeling.
Tijdens de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur op 9 juni jl. heeft Leefbaar
3B vragen gesteld over de TONK-regeling in Lansingerland.
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld om een
terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor
huishoudens en ondernemers.
Tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge,
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Bestaande en tijdelijke
voorzieningen bieden soms onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten
doorlopen en niet op korte termijn kunnen of konden worden teruggeschroefd. Hierdoor
ontstaat het risico op betaalachterstanden of schulden. De TONK-regeling biedt hier een
éénmalige verlichting voor.
Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen.
Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet.
De gemeente Lansingerland heeft een rijksbijdrage gekregen van € 252.000,-- voor het
uitvoeren van de TONK-regeling. Tot nu toe zijn er 17 aanvragen ingediend in Lansingerland
en zijn er slechts 2 toegekend voor een totaalbedrag van € 2.250,-- …..
De regels in Lansingerland zijn streng. Zo is één van de criteria:
“Heeft u meer dan € 2.500,- aan contant geld en/of tegoeden samen dan krijgt u geen
TONK. Denkt u hierbij aan tegoeden van u en uw minderjarige kinderen op bankrekeningen,
spaarrekeningen, PayPal, online wallets en andere tegoeden. U bent verplicht bezit van
Cryptovaluta te melden, bent u in het bezit van cryptovaluta dan wijzen wij uw aanvraag af.”
Alsof je tegoeden in een wallet even snel ter gelde kunt maken voor je huur. Of dat je maar
even de spaarrekening van al je kinderen wilt plunderen….
Ook de andere spelregels voor deze regeling zijn in de gemeente Lansingerland ernstig
strak. Ik verwijs graag naar de regels van omliggende gemeenten. Er zijn meerdere
gemeentes die de spelregels zelfs in de afgelopen maanden hebben versoepeld. (In een
extra bijlage ontvangt u een kopie van de verruimde regels van de gemeente Rotterdam.)
Dat alles strookt ons inziens niet met het zéér ruimhartige beleid waar onze wethouder
tijdens haar beantwoording op onze vragen over sprak. Het geld dat wij voor het rijk hebben
ontvangen is bedoeld voor mensen die door Corona in zwaar weer zijn gekomen en daar
moet dat geld ook terecht komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we dit geld aanwenden
om onze algemene middelen te spekken. Het bedrag dat wij van het rijk hebben ontvangen
is voldoende om 83 aanvragen volledig toe te kennen voor een maximaal bedrag van
€ 3.000,-- ! Daarbij zijn wij van mening dat er onvoldoende media- proactieve- en overige
aandacht is geweest over het feit dat er een TONK-regeling bestaat en hoe die aan te
vragen is.
Vandaar de bijgevoegde motie. Wij hopen dat jullie hem van harte ondersteunen.
Vriendelijke groeten,
Marjolein Gielis
Leefbaar 3B
06-19852233

