Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas
Weidezoom 62
2841 SP Moordrecht
secretarisadviesraadzuidplas@gmail.com
www.adviesraadzuidplas.nl

Aan het college van B&W van de gemeente Zuidplas
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum: 16 maart 2021
Betreft: advies TONK

Geacht College,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 23 februari 2021 betreffende de Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021 berichten wij u het volgende.
Onze Adviesraad adviseert positief ten aanzien van de invoering van de TONK overeenkomstig de
door u voorgelegde documenten met inachtneming van het volgende.
Beleidsregels:
- Wij adviseren u om de Beleidsregels aan te vullen met een hardheidsclausule. Weliswaar is
een dergelijke clausule van kracht bij de wettelijke regels over Bijzondere Bijstand, maar wij
vinden het belangrijk dat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van
hoofdregels, ook in de specifieke regeling wordt geëxpliciteerd.
- Artikel 5:
Valt het ‘op kamers wonen’ met huurcontract en betalingsbewijzen onder de TONK?
Als dit zo is adviseren wij dit duidelijk te maken.
- Artikel 6:
In lid 5 is de volgende bepaling opgenomen: ‘Bij een vergoeding van de kosten van artikel 5
onderdeel c. wordt een normbedrag van het NIBUD in mindering gebracht.’
De formulering ‘een normbedrag’ is weinig specifiek.
Wij adviseren u aan te geven welk normbedrag van het NIBUD hier bedoeld wordt.
- Artikel 9:
In lid 3 wordt de beleidsregel beëindigd per 1 juli.
In lid 4 wordt aangegeven dat TONK kan worden aangevraagd tot 1 augustus.
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Door het beëindigen van de beleidsregel per 1 juli vervalt de mogelijkheid TONK te toetsen
vanaf 1 juli 2021.
Advies: Aan te geven dat de TONK eindigt op 30 juni 2021 en de beleidsregel te beëindigen
op het moment dat alle aanvragen zijn afgehandeld (september 2021?).
Bij aanvraagformulier (en beleidsregels):
- In het aanvraagformulier wordt niet duidelijk gemaakt dat de tegemoetkoming TONK in één
keer voor de gehele periode wordt vastgesteld en ook in één keer wordt uitbetaald.
Het aanvraagformulier wekt de indruk dat de TONK per maand moet worden aangevraagd.
Advies: Duidelijk maken dat TONK in één keer moet worden aangevraagd en in één keer
wordt vastgesteld en uitbetaald.
- Onder het kopje ‘Doelgroep’:
Wordt aangegeven dat je met TOZO misschien TONK kunt krijgen (zie ook Divosa). Nergens
wordt aangegeven wanneer dit wel/niet kan?
- Onder het kopje ‘Voor wie’:
De tweede en derde zin zijn onduidelijk. Het gaat om huurders van een woning en bewoners
van een eigen huis komen in aanmerking. Dat is duidelijk. De toevoeging “Woont u bij
iemand in? Dan heeft u geen recht op de TONK.” maakt het niet duidelijker.
Advies: Zin wijzigen.
- Gegevensverstrekking:
Vraag 6 ‘Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag’ is wel erg Kafkaësk. Hoe kan de
aanvrager weten wat IJsselgemeenten moet weten als IJsselgemeenten niet aangeeft wat ze
moet weten.
Advies: Bedoeling van deze vraag verduidelijken of schrappen.
Communicatie
Hierover is geen informatie aangetroffen.
Wij adviseren u te bepalen dat deze regeling uitgebreid op de website en in daarvoor in
aanmerking komende periodieken wordt geplaatst.
Neemt GR IJsselgemeenten het klantenbestand door of daar nog klanten in voorkomen die
voor deze TONK in aanmerking kunnen komen?
Aantal aanvragen
Niet bekend is hoe gehandeld gaat worden bij te weinig aanvragen voor deze regeling. Wij
adviseren u als blijkt dat er minder dan verwacht gebruik wordt gemaakt van TONK GR
IJsselgemeenten het klantenbestand door te laten nemen om na te gaan of er wellicht
huishoudens in aanmerking komen die geen aanvraag hebben ingediend zodat deze alsnog
actief benaderd kunnen worden.
Mocht er daarna toch nog een overschot zijn, dan zou het overgebleven bedrag niet naar de
algemene reserve van de gemeente dienen te vloeien, maar ten goede moeten komen aan
een bestemming binnen het sociaal domein.
Ons is niet duidelijk hoe gehandeld gaat worden bij een te grote hoeveelheid van aanvragen.
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Bewijsstukken overleggen
De Adviesraad gaat ervan uit dat als de aanvrager het aanvraagformulier volledig en naar
waarheid heeft ingevuld en de gevraagde bewijzen heeft ingeleverd, hij/zij aan zijn/haar
verplichtingen op grond van de Participatiewet heeft voldaan.

Dit advies is opgesteld in overleg met de adviesraden sociaal domein van Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel.
Het advies is vastgesteld in de online vergadering van de adviesraad op 15 maart 2021.
Wij zien belangstellend uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Machteld Dutman
Voorzitter.

Hans van der Meer
Secretaris.

