
Haarlem

Onderwerp: Beantwoording artikel 38 RvO vragen over de uitvoering TONK-regeling in Haarlem.

Geachte heer Zohri,
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Raadsfractie Groen Links Haarlem
De heer Najim Zohri

Gemeenten hebben beleidsvrijheid op het voeren van de vermogensgrens. In Haarlem is gekozen 
om aan te sluiten bij de vermogensgrenzen van de Participatiewet. Dit zijn dezelfde 
vermogensgrenzen die gelden voor de HaarlemPas. De (beperkte) middelen van de TONK worden 
hiermee beschikbaar gesteld voor de financieel meest kwetsbare doelgroep.
De toets van het vermogen voor toekenning van de TONK-regeling is lichter dan de gebruikelijke 
vermogenstoets. Alleen inkomen dat direct beschikbaar (vrij besteedbaar) is telt mee voor het 
vaststellen van het vermogen. Bedrijfsvermogen, bedrijfsreserveringen en saldi op 
bedrijfsrekeningen voor ondernemers tellen ook niet mee.

1. De gemeente Haarlem een vermogenscriterium hanteert van 6295 euro (alleenstaande) of 12950 
euro (alleenstaande ouder of gezin)

• Hoe is deze criterium tot stand gekomen ?
• Waarom verschilt het vermogenscriterium met de omliggende gemeentes, zoals

Haarlemmermeer en Amsterdam 31340 euro (alleenstaande) en 62680 euro?

Op 12 april 2021 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO over de uitvoering van de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in Haarlem.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.
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*ƒ* Gemeente 4*

2. Corona raakt iedereen in de samenleving, maar juist de mensen met een klein vermogen des te 
harder.

• Bent u bereid om deze criteria nog is onder de loep te nemen?
o Zo nee, waarom niet?

• Indien u de criteria gaat aanpassen, zoals dat gehanteerd wordt in de regio. Hoe gaat u 
de mensen informeren over de aanpassingen die er hebben plaats gevonden ?



*ln de tabel ziet u de oplopende bedragen en percentages voor uw inkomen.
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Op het moment dat de nieuwe beleidsregel is vastgesteld door het college, zorgt het college voor 
gerichte communicatie.

3. Op de gemeentewebsite staan de voorwaarden voor de TONK regeling, maar helaas is dit 
inhoudelijk niet te begrijpen voor een groot groep mensen.

• Hoogte TONK: Hier geeft u een verhouding weer van inkomen en woonlasten per 
huishoudt type en dan categorie 1 en 2: kunt u dit in Jip en Janneke taal uitleggen en dit 
ook op de gemeentewebsite aanpassen?

Het college is het met u eens dat de tekst en de tabel verduidelijkt kunnen worden. Op basis van de 
huidige beleidsregel zijn nu onderstaande voorbeelden opgesteld. Deze voorbeelden worden ook op 
de website van de gemeente geplaatst.
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Ja, het college gaat de beleidsregel en de criteria aanpassen.
Het college onderkent dat juist mensen met een klein vermogen harder geraakt kunnen worden. 
Door aan te sluiten bij de vermogensgrenzen van de Participatiewet die ook gelden voor de 
HaarlemPas stelt het college met deze beleidsregel de TONK-middelen beschikbaar voor inwoners 
die de minste financiële weerbaarheid hebben.
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Wie TONK krijgt, krijgt 1 keer 750 euro of 1.500 euro per huishouden.
De hoogte van het bedrag hangt af van:
■ uw huishouden (1 persoon of meer personen)
■ de verhouding tussen uw netto-inkomen en uw privé-woonlasten*.

De privé-woonlasten moeten minimaal 35% van uw inkomen zijn. 
Voorbeeld 1: u bent alleenstaand en u verdient netto € 2.500. Uw vaste woonlasten 
bedragen maandelijks € 1.000 (minimaal 40 % van uw inkomen). In dit geval komt u 
in aanmerking voor het bedrag in categorie 1.
Dat wil zeggen eenmalig € 750 voor een periode van zes maanden. 
Voorbeeld 2: Uw inkomen is netto € 2500. U betaalt aan vaste woonlasten minimaal 
50 %, of € 1.250. U komt in aanmerking voor eenmalig € 1.500 voor een periode van 
zes maanden.
Voorbeeld 3: U bent gehuwd/samenwonend en uw gezamenlijke inkomen is netto € 
2500. Uw vaste woonlasten bedragen maandelijks € 875 (minimaal 35% van uw 
inkomen). U in aanmerking voor het bedrag in categorie 1. Dat wil zeggen eenmalig 
€ 750 voor een periode van zes maanden.
Voorbeeld 4: Uw gezamenlijke inkomen is netto € 2.500. U betaalt aan vaste 
woonlasten minimaal 45 %, of € 1.125. U komt in aanmerking voor eenmalig € 1.500 
voor een periode van zes maanden.



Als de nieuwe beleidsregel is vastgesteld, zullen we uiteraard deze voorbeelden aanpassen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

'drs. J. Wienenmr. C.M. Lenstra 
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