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Aanleiding
De rijksoverheid heeft de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven
geroepen. De TONK is bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te
vangen en geldt voor huishoudens/ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals de TOZO1,
onvoldoende uitkomst bieden.
Onze uitvoeringsorganisatie Baanbrekers heeft beleidsregels voor de TONK opgesteld op
basis van de Participatiewet. Deze beleidsregels zijn op 26 februari jl. vastgesteld door het dagelijks 
bestuur van Baanbrekers. Omdat de financiering van de TONK via het gemeentefonds verloopt, is 
voor de start van de uitvoering van de regeling toestemming van de colleges van de 
Langstraatgemeenten noodzakelijk. 
Wij hebben deze toestemming vandaag verleend. Gelet op de gevoelde urgentie is Baanbrekers met 
wederzijds goedvinden al op 3 maart jl. gestart met de uitvoering van de regeling. 

Informatie
Door de coronacrisis staan veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke kosten van
bestaan niet meer kunnen betalen. De TONK is bedoeld voor huishoudens: 

 die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en 
onvermijdelijke terugval in hun inkomen; 

 die daardoor de noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen opbrengen; 
 waarvoor andere regelingen geen of onvoldoende soelaas bieden. 

Dit kan gelden voor kleine ondernemers en ZZP-ers maar ook voor flexwerkers die door de 
coronacrisis minder uren kunnen werken en dus minder inkomen hebben. De TONK is een tijdelijke 
regeling tot en met 30 juni 2021 en de steun kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden 
toegekend.
De TONK is een vorm van bijzondere bijstand, maar dan met opgerekte voorwaarden. Gemeenten
hebben hierin een bepaalde mate aan keuzevrijheid. In samenspraak met de gemeenten in de
Langstraat en de arbeidsmarktregio Midden-Brabant zijn de door Baanbrekers inmiddels vastgestelde
beleidsregels opgesteld. Belangrijke aspecten hierin zijn onder meer:

 er wordt alleen gekeken naar inkomen en vermogen van aanvrager en eventuele partner. 
Eventuele huisgenoten, waaronder kinderen, laten we buiten beschouwing;

 de bijdrage is gemaximeerd op € 400 per huishouden per maand;
 onder noodzakelijke woonkosten worden gerekend woonkosten, dus kosten voor huur of 

hypotheek en zakelijke lasten. De kosten voor gas, licht en water zijn beïnvloedbaar en 
worden daarom niet meegenomen;

1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers



 voor de TONK geldt geen verhuisverplichting zoals bij de reguliere bijzondere bijstand voor 
woonkosten;

 de TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar niet eerder dan 1 januari 
2021 en wordt verstrekt uiterlijk tot en met 30 juni 2021;

 de beleidsregels bevatten een hardheidsclausule. Bij schrijnende situaties kan deze toegepast 
worden.

Onlangs is besloten tot het in het leven roepen van een Noodfonds voor kleine ondernemers en
ZZP-ers. De beide regelingen hebben een overlap in doelgroep maar bijten elkaar niet. Het 
Noodfonds moet worden gezien als een voorloper van de TONK waarbij de TONK de rol van het 
Noodfonds uiteindelijk overneemt.

De langdurigheid van de coronacrisis heeft tot gevolg dat bij steeds meer huishoudens, (kleine)
ondernemers en ZZP-ers het water tot aan de lippen staat. De invoering van de TONK voorziet naar
verwachting in een behoefte aan ondersteuning bij deze doelgroep. Een zo snel mogelijke invoering
van de TONK is daarom van groot belang. 

Het budget voor de TONK wordt in het gemeentefonds gestort. Deze middelen worden niet specifiek 
geoormerkt. Op macroniveau is hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. De uitvoeringskosten van de 
TONK dienen overigens ook uit dit budget te worden voldaan. Het uitgangspunt van de compensatie 
voor de coronamaatregelen, en dus ook de TONK, is dat het Rijk deze volledig compenseert. 
Welk bedrag er precies beschikbaar komt per individuele gemeente is nog niet bekendgemaakt. Naar 
schatting gaat het voor onze gemeente om een bedrag van € 240.000. Zodra de verdeling bekend is, 
zal deze, evenals een raming van de verwachte lasten, in de eerstvolgende bestuursrapportage 
worden verwerkt. De kosten van de TONK worden door Baanbrekers bij de afzonderlijke gemeenten 
gedeclareerd op eenzelfde wijze als voor de bijzondere bijstand gebeurt.

De uitvoering van de TONK brengt risico’s met zich mee. De omvang van het voor onze gemeente
beschikbare budget is nog niet bekend en gelet op de koppeling met de bijzondere bijstand is sprake
van een open einderegeling. Iedereen die aan de criteria uit de beleidsregels voldoet, komt voor de
regeling in aanmerking. Omdat op voorhand moeilijk te zeggen is hoe groot de doelgroep is, zal pas
bij de uitvoering van de TONK blijken hoeveel huishoudens hier een beroep op doen en voor welk
bedrag. Het risico bestaat dat de compensatie van het Rijk niet dekkend is.
Ter beperking van deze risico’s is onder meer gekozen voor een gelimiteerd budget van € 400 per
huishouden per maand. Verder is met Baanbrekers afgesproken om de ontwikkeling van de uitgaven
maandelijks te monitoren.
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