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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de evaluatie van de beleidsregeling Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
 
Ons besluit 
Naar aanleiding van de evaluatie hebben wij in onze vergadering besloten de regeling te verruimen. De 
volgende beleidswijzigingen zijn om deze reden door ons vastgesteld: 
1. De regeling verlengen tot 1 oktober 2021. Een aanvraag kan ingediend worden tot 1 november 2021. 

Artikel 5, lid 3 wijzigen in 1 november 2021. Door het Rijk zijn alle ondersteunende maatregelen 

waarvan de oorzaak bij corona ligt verlengt tot 1 oktober 2021. Deze regeling maakt daar ook 

onderdeel van uit; 

2. het vermogen van de kinderen buiten beschouwing laten. Peildatum vermogen vaststellen op 1-1-

2021. Toevoegen aan artikel 3, lid 2. Ieder kind moet nl. de mogelijkheid hebben om zelf te sparen 

zodat zij ook een kansrijke start krijgen; 

3. geen rekening houden met een bedrag aan minimale noodzakelijke kosten. Artikel 8, lid 1 als volgt 

wijzigen: bij de vaststelling van de tegemoetkoming wordt geen rekening gehouden met een minimaal 

bedrag aan noodzakelijke kosten. De inwoner die voor de corona weinig noodzakelijke kosten heeft 

kan tevens hinder ondervinden van de inkomensdaling die veroorzaakt wordt door corona; 

4. het maximaal toe te kennen bedrag over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 verhogen 

van maximaal € 2.000,-- naar maximaal € 3.000,--. Artikel 8, lid 2 wijzigen in € 3.000,--. Het bedrag is 

naar rato verhoogd omdat de periode verlengd is tot 1 oktober 2021; 

5. de wijziging van het beleid laten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Ook de 

inwoner die reeds een aanvraag heeft ingediend wordt door het laten ingaan van de regeling met 

terugwerkende kracht meegenomen in de herziene beleidsregels; 

6. de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Dinkelland vervalt 

met ingang van 1 oktober 2021. 

7. de reeds ingediende aanvragen herzien. 

 
Toelichting 
Wij hebben in maart 2021 de beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
vastgesteld. Tevens hebben wij besloten deze regeling te evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

 



In onze brief van 3 maart 2021 hebben wij u toegezegd dat wij u op de hoogte zouden stellen van datgene 
wat uit de evaluatie naar voren is gekomen. 
Uit de evaluatie is gebleken dat minimaal een beroep is gedaan op deze regeling. De oorzaak hiervan is niet 
te achterhalen. Dit is nl. ook de landelijke tendens. 
Er zijn 7 aanvragen ingediend, waarvan reeds op 6 aanvragen een besluit is genomen. Alle aanvragen zijn 
ingediend door ondernemers. Twee van deze aanvragen zijn afgewezen omdat de huur beneden de 
vastgestelde onderhuurgrens van € 430,-- lag. Omdat er minimaal een beroep is gedaan op de regeling 
hebben wij besloten deze regeling te verruimen. Deze verruimingen zijn hiervoor genoemd. 
 
Financieel 
Door het Rijk is in eerste instantie 260 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het eerste halfjaar 2021. In 
eerste instantie komt voor het eerste kwartaal van 2021 65 miljoen euro beschikbaar. Dit betekent voor de 
gemeente een bedrag van € 53.000,--. Op 31 mei 2021 resteert er nog een saldo van € 48.783,72. 
 
In de tweede tranche wordt het resterend budget van € 195 miljoen over de gemeenten verdeeld. 
Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing 
behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling. 
 
De verdeling in de tweede tranche vindt plaats op dezelfde wijze als de 1e tranche, de middelen ontvangen 
we bij de septembercirculaire. 
Het bedrag dat de gemeente Dinkelland zal gaan ontvangen zal ca € 53.000 x 3 = € 159.000,-- gaan 
bedragen. 
 
Elke gemeente krijgt voor de tweede tranche van de Tonk dus drie maal zoveel als voor de eerste tranche. 
Dat zal overigens niet tot op de euro nauwkeurig exact drie keer zoveel zijn, maar er wel zo dicht mogelijk bij 
zitten. 
 
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. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


