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Verzenddatum

Geachte heer Hille,

Hartelijk dank voor het advies dat we op 1 maart jl. hebben mogen ontvangen, in reactie op de 
nota "vaststelling beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente 
Haarlemmermeer 2021. Wij danken de participatieraad in het bijzonder voor de snelheid en 
flexibiliteit waarmee dit advies in het belang van onze inwoners tot stand gekomen is. U heeft 
een aantal op- en aanmerkingen geplaatst waarop wij hieronder puntsgewijs reageren.

1. Werkingssfeer TONK
De participatieraad gaat er van uit dat de regeling geldt voor ondernemers/zzp 'ers, 
werknemers of werkzoekenden die in financiële problemen zijn geraakt door de 
coronamaatregelen en daardoor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten niet meer kunnen 
betalen. Als peildatum voor het vermogen wilt u 01-01-2020 aanhouden. Wij vragen daarbij 
souplesse, indien de gezinsomstandigheden naderhand aantoonbaar zijn gewijzigd.

Reactie:
Indien de gezinsomstandigheden naderhand aantoonbaar zijn gewijzigd houden wij hier 
rekening mee. Daarom is in de nota opgenomen dat van deze peildatum kan worden 
afgeweken indien er sprake is van een wijziging van de (gezins-) omstandigheden in 2020. In 
het individuele geval kan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht en het 
individualiseringsbeginsel binnen de Participatiewet, worden afgeweken van de 
beleidsregels en wordt maatwerk geleverd.

2. Woonlasten
Het betreft hier huur of hypotheekrente. De Participatieraad ziet graag dat er ook gekeken 
wordt naar andere woonlasten zoals energie, water en overige onontkoombare vaste lasten, 
zoals OZB, riool-en afvalstoffenheffing. Verder zien wij graag inbegrepen de kosten van de 
zorgverzekering.
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De Participatieraad begrijpt dat u voor woningen met een huur tot € 750 verwijst naar de 
huurtoeslag. Wij bevelen echter aan om, voorzover van toepassing, daarbij rekening te 
willen houden met de OZB, riool- en afvalstoffenheffing en de zorg kosten.

Reactie:
De kosten zoals energie, water en overige onontkoombare vaste lasten OZB, riool-en 
afvalstoffenheffing worden geacht uit het ter beschikking staande (ook minimuminkomen) 
betaald te kunnen worden. Daarom is ervoor gekozen om geen vergoeding voor deze kosten 
te verstrekken. In het individuele geval kan hiervan afgeweken worden en wordt maatwerk 
geleverd.

3. Toekenning van Tijdelijke Steun vindt plaats op basis van de door aanvrager geleverde 
informatie. De gemeente heeft nog geen concreet beeld hoeveel aanvragen er komen. 
Toetsing vindt achteraf plaats door steekproeven is uw voornemen. De participatieraad wil 
graag informatie waarom slechts een beperkt deel van de aanvragers gecontroleerd wordt. 
En welke criteria hanteert de gemeente bij steekproeven?
Toetsing achteraf vinden wij redelijk, maar wij geven er de voorkeur aan dat alle toegewezen 
aanvragen worden gecontroleerd.

Reactie:
De vergoeding die op grond van de TONK wordt verstrekt valt onder artikel 35 van de 
Participatiewet. Omdat de middelen voor TONK niet geoormerkt zijn is er geen individuele 
verantwoording verschuldigd naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). Er dient daarom lokaal verantwoording te worden afgelegd hoe de controle zal 
plaatsvinden. Dit zal steekproefsgewijs plaatsvinden en wordt nader afgestemd met de 
accountant. Over de daarbij te hanteren criteria overleggen wij nader met de accountant. 
Hierbij is rechtmatigheid vanzelfsprekend van het grootste belang.

4. Hardheidsclausule
De participatieraad gaat ervan uit dat de hardheidsclausule, zoals door de DIVOSA in de 
modelbeleidsregels is ontwikkeld, van toepassing is.

Reactie:
Deze hardheidsclausule hebben we opgenomen in de beleidsregels.

5. Beslissing op aanvraag
Welke termijn hanteert de gemeente bij een aanvraag? De participatieraad pleit er voor hier 
maximaal een maand na het indienen te hanteren, of zo mogelijk eerder. Het waterstaat de 
aanvrager immers tot de lippen. Na een positief besluit moet onmiddellijk uitkering 
plaatsvinden. Welke termijn wordt gehanteerd bij een beroep op hardheid? Ook hier pleit de 
participatieraad voor maximaal één maand.

Reactie:
De wettelijke termijn waarbinnen een aanvraag dient te worden afgehandeld bedraagt acht 
weken. Wij strever er echter naar de aanvrager zo snel mogelijk te helpen. Indien er sprake 
is van een spoedeisend karakter kunnen wij de aanvraag met voorrang afhandelen. Na een 
positief besluit ontvangt aanvrager binnen twee werkdagen de vergoeding op de 
bankrekening.
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6. Communicatie
De participatieraad acht het van het grootste belang dat de communicatie over de TONK zo 
breed mogelijk plaatsvindt, dus niet alleen Informeer en op de website. Het gaat er per slot 
van rekening om juist die mensen, die deze steunmaatregel hard nodig hebben, te bereiken. 
Onder meer denkt de participatieraad aan de klanten van Meerwaarde, de Plangroep, de 
Voedselbank, degenen in de bijstand, aanvragers NOW, klanten van Schuldhulpmaatjes etc. 
etc.

Reactie:
De huishoudens zullen de komende periode geïnformeerd worden over de vaststelling van 
de beleidsregels TONK op de site van de gemeenten, Informeer en over de mogelijkheid om 
een aanvraag in te dienen. Daarnaast worden de ketenpartners zoals stichting Meerwaarde, 
Plangroep en de Voedselbank geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen 
op de TONK.

7. Uitvoering
De participatieraad gaat er van uit dat voor de uitvoering van de TONK voldoende 
menskracht aanwezig is om op een snelle en efficiënte wijze de aanvragen te behandelen en 
tot betaling over te gaan.

Reactie:
Het cluster dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de TONK is voldoende 
geëquipeerd om op een snelle en efficiënte wijze de aanvragen af te handelen.

8. Tenslotte
De participatieraad wordt graag dit najaar geïnformeerd over de aantallen gehonoreerde en 
afgewezen aanvragen, alsmede de toe- of afgewezen aanvragen na een beroep op de 
hardheidsclausule.

Reactie:
Wij zullen de gemeenteraad in het derde kwartaal informeren over de afhandeling van de 
aanvragen op grond van de TONK middels een raadsbrief.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken de 
participatieraad nogmaals voor het advies en meedenken.

Hoogachtend,


