
 

 
 
 
 
        
      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. K. Steen,     
      Beleidsmedewerker   
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   27 februari 2021  
Onderwerp:  Advies Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Haaksbergen (4.63) 
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Steen, 
 
 
Aanleiding 
Telefonisch en via de mail van 24 februari 2021 kreeg de Participatieraad Haaksbergen via u het 
verzoek te adviseren over Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning  Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Haaksbergen (4.63). Behalve deze Beleidsregels namen wij kennis van de toelichting in Advies / 
Besluit t.b.v. de vergadering van het College op 2 maart 2021. 
 
Overwegingen 
Hoewel advisering op de gewenste korte termijn in het telefonisch overleg werd toegezegd, waren 
niet alle leden van de Participatieraad hiermee ingenomen. Gevraagd werd of er niet eerder een 
verzoek tot advisering mogelijk was geweest. Navraag leerde dat gemeenten ook pas na begin 
februari meer duidelijkheid hebben gekregen en de afstemming tussen de Twentse gemeenten ook 
wat tijd heeft gekost. Hopelijk blijft een dergelijk korte termijn grote uitzondering. 
 
We constateren dat de inhoud van de Beleidsregels eenvoudig en overzichtelijk is en dat de snelheid 
van werken bij de invoering  hiervan wordt bevorderd doordat het geen nieuwe regelgeving is , maar 
een tijdelijke uitbreiding van de bijzondere bijstand. Nu het bestaande juridische kader van de 
bijzondere bijstand wordt gebruikt, gaan we ervan uit dat de TONK – hoewel het een toename van 
taken is – in principe zonder problemen door de gemeenten kan worden toegepast   
 
Het gaat niet om een inkomensondersteunende regeling, maar om een vergoeding – gebonden aan 
een maximum - voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten met betrekking tot woonlasten. Zoals alle 
steun vanwege de coronacrisis zal ook deze niet geheel toereikend zijn. Het blijft een ondersteuning. 
De voorwaarden, omschrijvingen, termijnen en procedures zijn ons inziens zo duidelijk verwoord, dat 
deze ook kort en bondig in schriftelijke publicaties en via de website van de gemeente kunnen 
worden bekend gemaakt. 
 
Advies 
Op grond van de bovenstaande overwegingen,  menen wij positief te kunnen adviseren de TONK 
door de gemeente te laten uitvoeren. 
 



 

Ter aanvulling willen wij de volgende punten onder de aandacht brengen: 
 

 Voor de duidelijkheid adviseren wij om in publicaties (desnoods in een voetnoot) aan te 
geven welke vermogensgrenzen  in artikel 3,2 worden gehanteerd; 

 
 Waar nu in artikel 2 de doelgroep TONK wordt omschreven als “de aanvrager”, zou in 

publicaties ook expliciet aangegeven moeten worden dat zeker ook ondernemers hiervoor in 
aanmerking kunnen komen. Dit is met name relevant omdat sinds januari 2021 ondernemers 
ook in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening; 
 

  Nu behalve deze regeling TONK ook vanuit de gemeente een aanbod kan worden gedaan 
van schuldhulpverlening en zo nodig ondersteuning om via omscholings- en re-
integratiemogelijkheden de arbeidspositie te verbeteren, biedt dit perspectief op maatwerk. 
Bij uitstek de kans om als (gemeentelijke) overheid naast en niet tegenover de burger te 
staan. Wij hopen dat er voldoende medewerkers voor beschikbaar zijn; 
 

 Alles staat of valt bij een goede voorlichting! Wij adviseren na invoering wekelijks tot 
augustus 2021 een vast katern in GemeenteNieuws in RondHaaksbergen hiervoor te 
gebruiken. 

 
 
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Participatieraad Haaksbergen 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 


