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Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,  

 

gelet op: 

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; 
- artikel 35 Participatiewet; 
 

gezien de Kamerbrief, d.d. 9 december 2020, van de minister van Economische Zaken 

en Klimaat e.a. inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als 

gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus; 

 

overwegende dat: 

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke 
voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK); 

- het daarom wenselijk is voor dit doel een aparte, tijdelijke, beleidsregel vast te 
stellen; 

 

besluit:  

- vast te stellen de “Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK). 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

a. wet: Participatiewet; 
b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Haarlem;  
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c. inkomensterugval: een substantiële terugval in het inkomen van minimaal 
25% tussen januari 2020 en januari 2021, als gevolg van de maatregelen in 
verband met de coronacrisis.  

 

Artikel 2 Doelgroep TONK 

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager: 

a. die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken 

heeft met een inkomensterugval; en 

b. waarvan de noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 4, eerste lid een te 

grote belasting vormen ten opzichte van het inkomen.  

 

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten  

1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de 

aanvrager die behoort tot de doelgroep als bedoeld in artikel 2. 

2. Volstaan kan worden met een verklaring van de aanvrager dat de 

substantiële terugval van minimaal 25% in inkomen het gevolg is van de 

maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19); 

3. Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager 

woonkostentoeslag ontvangt.  

4. De ‘Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand en minimabeleid 2020 

Haarlem’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.  

 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten 

1. De tegemoetkoming TONK kan uitsluitend betrekking hebben op de 

volgende voor  de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan: 

a. de feitelijke kosten van maandelijks te betalen huur van de door 
aanvrager bewoonde woning;  

b. de feitelijke kosten van de hypotheekrente voor de woning van de door 

aanvrager bewoonde woning;  

c. kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.  De kosten van 

elektriciteit, gas en water voor de woning worden hierbij gesteld op € 

115 voor een alleenstaande en € 150 voor een 

meerpersoonshuishouden. 
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2. De tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten in het 

eerste lid een groter percentage van het gezinsinkomen uitmaken dan 

waarin het onderstaande schema voorziet.  
 Verhouding inkomen en woonlasten per huishoudtype 

 Alleenstaand Gehuwd/samenwonend 

netto inkomen per maand t/m Categorie 1 Categorie 2 Categorie 1 Categorie 2 

€ 1.000 40% 50% 35% 45% 

€ 1.500 40% 50% 35% 45% 

€ 2.000 40% 50% 35% 45% 

€ 2.500 40% 50% 35% 45% 

€ 3.000 40% 50% 40% 50% 

€ 3.500 45% 55% 40% 50% 

€ 4.000 45% 55% 40% 50% 

€ 4.500 45% 55% 40% 50% 

€ 5.000 45% 55% 40% 50% 

> € 5000 50% 60% 50% 60% 

 

3. De tegemoetkoming TONK is een eenmalig forfaitair bedrag, en bedraagt: 
a.  € 750 per 6 maanden voor huishoudens in categorie 1; 
b. € 1500 per 6 maanden voor huishoudens in categorie 2. 

 

 
 
Artikel 5  Aanvraag  

1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend.  

2. Indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het 
individuele geval hiertoe aanleiding geven, is een schriftelijke aanvraag is 
mogelijk. 

3. Een aanvraag kan slechts éénmalig per huishouden worden ingediend.  

4. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1    
augustus 2021. 

 

Artikel 6 De verstrekking  

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 

tot 1 juli 2021.  
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Artikel 7  Vermogen 

1. De belanghebbende die een vermogen heeft dat lager is of gelijk is aan het 
vrij te laten vermogen conform artikel 34, derde lid van de wet, heeft geen 
in aanmerking te nemen vermogen.  

2. Tot het vermogen worden alleen beschikbare geldmiddelen  gerekend 
waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan 
beschikken. Te weten:  

a. contant geld; 
b. geld op betaal- en spaarrekeningen; 
c. cryptovaluta (zoals bitcoins); 
d. de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen 

met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).  
3. Beschikbaar vermogen wordt in mindering gebracht op de hoogte van de 

tegemoetkoming.  

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregel 

1. De beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 

1 januari 2021. 

2. De beleidsregel vervalt in principe op 1 augustus 2021. 

 

Artikel 9 Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregel tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten gemeente Haarlem’.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op …. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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Toelichting op de relevante artikelen van de Beleidsregel Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

 

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten  

De verklaring genoemd in lid 2 is onderdeel van het aanvraagformulier. 

Met een toegekende woonkostentoeslag kan de aanvrager in de woonkosten voorzien.   

 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten 

Voor het vaststellen van de forfaitaire hoogte van de kosten van elektriciteit, gas en 

water voor de woning is aangesloten bij de gemiddelden uitgaven gepubliceerd door  

het Nibud.  

 

Artikel 5  Aanvraag  

De digitale aanvraag is de standaard. Een schriftelijke aanvraag is mogelijk indien naar 

het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval 

hiertoe aanleiding geven. 

 
Artikel 7  Vermogen 

In het tweede lid wordt aangegeven dat alleen beschikbare geldmiddelen  gerekend 
waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat vermogen in goederen (zoals een woning, auto of 
caravan) moet worden meegeteld bij de vermogensvaststelling voor de TONK. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregel 

De inwerkingtreding met terugwerkende kracht sluit aan bij de genoemde periode  

vanuit de regering.  

De beleidsregel vervalt een maand na beëindiging van de regeling om aanvragers extra  

tijd te geven om een aanvraag in te dienen. Wanneer de regering mocht over een  

eventuele verlenging dan zal hierover tijdig worden gecommuniceerd.  
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