
Onderwerp: Reactie college op advies van de Participatieraad

Geachte heer Jurjus en leden van de Participatieraad,

Onderstaand leest u puntsgewijs de reactie van het college op uw advies.
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Hartelijk dank voor het advies van de Participatieraad Haarlem, dat wij op 25 februari 2020 van u 
ontvingen. Wij realiseren ons dat u dit advies binnen een zeer kort tijdsbestek heeft op moeten 
stellen; veel dank daarvoor.
Het college waardeert het zeer dat u ons adviseert en met ons meedenkt om het nieuwe beleid rond 
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij delen uw zorg dat meer inwoners het zwaar kunnen hebben met het betalen van hun vaste 
lasten. Voor alle Haarlemmers met geldzorgen is de website: https://www.haarlem.nl/hulp-bii- 
geldzorgen/ voor ondersteuning. Daarnaast is er het Haarlemse minimabeleid 
https://www.haarlem.nl/regelingen-bii-een-laag-inkomen/ om Haarlemmers met een laag inkomen 
een steuntje in de rus te geven.

1. Advies: In artikel 4 van de beleidsregel de posten Verzekeringskosten en Noodzakelijke 
dagelijkse voedingsmiddelen toevoegen.
Het college heeft zich in de beleidsregel beperkt tot de woonlasten omdat hierin de meeste 
variatie zit tussen de verschillende huishoudens. De percentages in de tabel houden rekening 
met alle overige uitgaven die mensen hebben zoals de dagelijkse voeding.

2. Advies: Hoogte vrijlating vermogen
Bij de hoogte van de vrijstelling van het vermogen is aansluiting gezocht bij de 
vrijlatingsbedragen uit de Participatiewet. Is afwijking van de Participatiewet wordt alleen 
middelen tot het vermogen gerekend die direct beschikbaar is. Vermogen dat vastzit in 
bijvoorbeeld pensioenregelingen of in zaken zoals een auto tellen voor de TONK niet mee. 
Gezien de beperkte middelen die de regering beschikbaar stelt voor de TONK kiest het 
college voor de doelgroep met de minste draagkracht. Vermogen boven de 
vrijlatingsbedragen zal geheel in mindering worden gebracht op de eventuele TONK 
verstrekking.

Leden van de Participatieraad 
T.a.v. de heer Jurjus

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
[Kies adres]
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

drs. J. Wienenmr. C.M. Lenstra
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3. Advies: Kan de berekeningstabel eenvoudiger
In de communicatie met onze inwoners zal een eenvoudigere tabel gebruikt worden. Met de 
keuze voor twee verschillende bedragen die als TONK worden verstrekt wordt recht gedaan 
aan de verschillen tussen de verschillende huishoudens in inkomen en vaste lasten.

Tot slot de communicatie. Uiteraard zetten we extra in op de communicatie om deze doelgroep zo 
volledig mogelijk te bereiken.
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de burgemeester,


