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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: 
De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten gemeente Tubbergen. 
Het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Tubbergen vast te stellen; 

2. de benodigde middelen voor de TONK te dekken uit het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. 

 
Toelichting 
Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke 
kosten, waaronder de huur en hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Deze problemen kunnen soms 
niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de 
steunpakketten. Het kabinet heeft de urgentie gezien om deze huishoudens te ondersteunen met de regeling 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 
  
De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in bovengenoemde noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming 
is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daarom deze kosten niet meer 
kunnen betalen uit het inkomen. Het gaat hierbij om daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een 
inkomensondersteunende regeling. De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 
juni 2021. In deze periode wordt een ruimere toegang tot het instrument bijzondere bijstand geboden. Ook 
wordt aandacht besteed aan de armoede- en schuldenproblematiek bij een aanvraag in het kader van de 
TONK. 
  
De bestaande beleidsregels algemene en bijzondere bijstand Tubbergen 2017 zijn niet van toepassing. Wij 
hebben tijdelijke aanvullende beleidsregels voor de TONK opgesteld. Hiervoor was een collegebesluit nodig. 
Deze beleidsregels zijn op 2 maart 2021 door het college vastgesteld. 
 
Door het college zijn op basis van de beleidsvrijheid die de gemeente heeft, bepaalde beleidskeuzes 
gemaakt. Mochten deze in de praktijk leiden tot een ongewenste situatie dan zullen wij binnen de 
beleidsvrijheid van het college een besluit nemen op basis van de hardheidsclausule. Een van de 
beleidskeuzes die wij hebben gemaakt is het bedrag van de vergoeding. De modelbeleidsregels van Divosa 
geven een vergoeding aan van maximaal € 1.000,-- per huishouden. Wij hebben dit vastgesteld op een 
vergoeding van maximaal € 2.000, - per huishouden. Wij sluiten hierbij aan bij de gemeenten Enschede, 

 



Oldenzaal, Hengelo Almelo, Twenterand en Dinkelland. 
  
Evaluatie 
Eind mei zal richting het college een evaluatie van genoemde beleidsregels plaatsvinden. Mocht op basis 
van deze evaluatie een beleidsaanpassing noodzakelijk zijn dan zullen wij hiertoe besluiten. Het college zal 
u op de hoogte houden van wat er uit de evaluatie naar voren is gekomen. 
  
  
Financiën 
Kosten 
De kosten van de TONK bestaan enerzijds uit uitkeringskosten en anderzijds uit uitvoeringskosten. De 
TONK is een open-einde regeling, dat wil zeggen dat er geen plafond is vast te stellen met betrekking tot de 
uitgaven. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen. Wat betreft de uitvoeringskosten heeft de 
gemeente Almelo als uitvoerende partij aangegeven dat deze plusminus € 155 per aanvraag zullen 
bedragen. 
  
Dekking 
Op dit moment is nog niet bekend welk bedrag de gemeente Tubbergen van het Rijk gaat ontvangen met 
betrekking tot de TONK. Het macrobudget is wel bekendgemaakt: het kabinet reserveert € 130 miljoen in het 
eerste half jaar van 2021. Uit dit bedrag moeten zowel de uitkeringskosten als de uitvoeringskosten worden 
betaald. De middelen worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. De gebruikelijke 
procedure is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dit meldt in de meicirculaire 
2021. Echter, het uitgangspunt van het Ministerie is dat de regeling per 1 maart 2021 moet zijn vastgesteld. 
In verband met de voorjaarsvakantie van het college en de zeer korte voorbereidingstijd is dit voorstel 2 
maart 2021 voorgelegd voor besluitvorming aan het college. De ingangsdatum is met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2021. Daarom is een inschatting gemaakt welk bedrag de gemeente Tubbergen zal 
ontvangen. Deze inschatting komt neer op € 126.000. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal 2021 
meer bekend gaat worden over de hoogte van het bedrag per gemeente. Voorgesteld wordt het volledige 
bedrag dat van het Rijk ontvangen wordt beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de TONK. 
  
Middels de P&C-cyclus houden we u op de hoogte van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de 
TONK. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Ing. J.L.M.Scholten 


