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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Schriftelijke vraag van het CDA: Ruimhartig omgaan
met de TONK-regeling
Kernboodschap
Sinds 23 maart kunnen inwoners een aanvraag voor de TONK indienen. Tot op heden
komt het aantal aanvragen niet overeen met de verwachting. Het college stuurt hierop
bij.
Op 8 april 2021 zijn inwoners met een TOZO-uitkering aangeschreven met informatie
over de TONK. Daarnaast zet het college in op gerichte communicatie. Als het aantal
aanvragen bij de verwachting achterblijft, houdt het college rekening met aanpassing van
de beleidsregels om de doelgroep voor de TONK optimaal te bedienen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Niet van toepassing

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Hoeveel mensen in Wijchen hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor deze
regeling?
Tot 28 april 2021 heeft het College 18 aanvragen ontvangen waarvan er 17 afgehandeld
zijn.
2. Is dat volgens de verwachting?
Het landelijk beeld is dat het aantal TONK-aanvragen achterblijven. Gezien de brede
doelgroep van de TONK is het aantal aanvragen niet volgens verwachting. Dit geldt ook
voor Wijchen.
3. Welke regels hanteert de gemeente Wijchen?
Voor het recht op een tegemoetkoming wordt gekeken naar de volgende criteria
- Er moet sprake zijn van een inkomensachteruitgang. Dit blijkt uit de vergelijking tussen
het inkomen van de maand januari 2020 en de maand waarin de TONK in moet gaan.
- De volgende vermogensgrens is van toepassing:
a. Een alleenstaande: € 12.590,-;
b. Een alleenstaande ouder: € 25.180,-;
c. Gehuwden: € 25.180,-. Er wordt alleen gekeken naar het privévermogen
binnen het gezin.
- De aanvrager woont in Wijchen en heeft voor zijn woning in Wijchen woonlasten, zoals
huur, hypotheekrente en gas water en licht.
4. Wat is de hoogte van de uitkering in Wijchen?
De hoogte van de uitkering bedraagt:
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€ 200,- per maand per huishouden als de inkomensterugval tenminste 30%, maar
minder is dan 40%;
€ 300,- per maand per huishouden als de inkomensterugval tenminste 40% of
meer is;

5. Hoeveel geld krijgt de gemeente Wijchen om deze regeling uit te voeren?
Het landelijk budget (opgenomen in de maartcirculaire) is doorgerekend naar Wijchen en
bedraagt € 125.000,- voor het eerste kwartaal. Er volgt nog informatie over de middelen
voor het 2e kwartaal 2021. Het kabinet heeft al eerder aangegeven de middelen voor de
TONK te verruimen. In plaats van de eerdergenoemde 130 miljoen wordt 260 miljoen
euro landelijk beschikbaar gesteld voor de TONK. De uitvoeringskosten bedragen
ongeveer 10 tot 15% van het budget.
6. Hoe worden inwoners geïnformeerd over de regeling?
In eerste instantie zijn de inwoners geïnformeerd door voorlichting via de gebruikelijke
Social mediakanalen. Op de gemeentelijke website is informatie en digitale aanvraag
opgenomen.
Op 8 april 2021 zijn de inwoners met een TOZO-uitkering over de TONK geïnformeerd.
De website is aangepast om te benadrukken dat de TONK niet hoeft te worden
terugbetaald. Ook is waar mogelijk gerichtere communicatie ingezet om inwoners over
de TONK te informeren.
7. Minister Koolmees wil dat gemeenten ruimhartiger omgaan met de TONK-regeling.
Bent u bereid daar gehoor aan te geven?
Wij zijn bekend met het ruimhartige beleid van de minister en handelen overeenkomstig
zijn advies. Als de maatregelen toch onvoldoende effect hebben en het aantal aanvragen
bij de verwachtingen achterblijven, houdt het college rekening met aanpassing van de
beleidsregels om de doelgroep voor de TONK optimaal te bedienen. Aanpassing van
percentage voor inkomensachteruitgang, wijziging van vermogensgrens of verhoging van
de uitkering behoort dan uitdrukkelijk tot de mogelijkheden.
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