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Schriftelijke vragen conform artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad 

Delft 28 april 2021 

Geacht college van B&W 

Betreft de uitvoering van de Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Op 8 april jl. heeft u de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK). 

 Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies van minimaal 25% door de coronacrisis en bestaande regelingen uit 

het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun 

gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden 

aangevraagd tot 1 juli 2021. 

U heeft gekozen voor een maximale tegemoetkoming van €1500 over een periode van 6 maanden. Dus maximaal 

€250 per maand. In omliggende gemeenten zoals Rijswijk, Pijnacker en Westland is dit €3000. De woonlasten in 

Delft zijn eerder hoger dan lager dan deze gemeenten. In Leiden is de maximale toelage vier keer zo veel dan hier 

met €6000. 

Vraag 1 Waarom heeft u voor dit lage maximale bedrag van €1500 gekozen terwijl deze regeling volledig door het 

Rijk vergoed wordt? 

U heeft gekozen voor een partnertoets. Dat wil zeggen dat u het inkomen van de (samenwonende) partner 

meetelt. Dat is verre van emancipatoir. Dat wil zeggen dat een partner met verlies van inkomsten haar/zijn kosten 

moet afwentelen op de partner met behoud van inkomen. De TONK regel moest juist een oplossing zijn voor de 

partnertoets in de TOZO regeling. 

Vraag 2 Waarom heeft u niet gekozen voor een individuele toets in een tijd waar veel stellen niet meer trouwen of 

een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap aangaan? 

Op onze technische vragen naar het gebruik van de TONK regeling kregen wij het antwoord dat er tot 16 april 

maar 42 aanvragen van de TONK regeling zijn binnengekomen. Dat is 0,04 procent. Dat valt zwaar tegen. 

Vraag 3 Bent u van plan om de TONK regeling nog veel beter onder de aandacht van de Delftenaren te brengen? 

En zo ja Hoe? 

Vraag 4 Hoeveel procent van de binnengekomen afgehandelde aanvragen zijn afgewezen? 

In artikel 13 hardheidsclausule van de Beleidsregel TONK staat dat indien er zeer dringende redenen zijn 

afgeweken kan worden en ondanks niet voldoen aan de regeling toch een tegemoetkoming gegeven kan worden 

Vraag 5 Bent u bereidt zeer ruimhartig een TONK uitkering toe te kennen daar wij huisuitzettingen en 

executieverkopen in deze corona tijd zo veel mogelijk willen uitsluiten? 

Vraag 6 Kan het college deze vragen beantwoorden ruim voordat de Tonk regeling afloopt, zodat ondernemers 

met minder stres hun aanvraag kunnen doen? 

Met vriendelijke groet, 

raadslid Jan Peter de Wit namens de fractie van Hart voor Delft 
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