
 
 

 

 

Artikel 38 vragen over uitvoering TONK-regeling in Haarlem. 

 
 

 
Geachte college,  
  
Vanaf 10 maart 2021 geeft de gemeente Haarlem uitvoering aan de TONK-
regeling. 
Elke gemeente is vrij om haar eigen criteria op te stellen voor de TONK  regeling. 
In Haarlem zijn de criteria ‘s opgesteld en bekend gemaakt via de website van de 
gemeente Haarlem. 
  
Helaas blijken deze criteria nog onduidelijk te zijn voor veel mensen, maar ook te 
streng opgesteld in vergelijking met gemeentes om ons heen. 
  
Vragen: 
  
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? 

  
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? 

  
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?   

  

Verhouding inkomen en woonlasten per huishoudtype 

Netto-
inkomen per 
maand t/m 

Alleenstaand 
Categorie 1 

Alleenstaand 
Categorie 2 

Gehuwd/Samenwonend 
Categorie 1 

Gehuwd/Samenwonend 
Categorie 2 

€2.500 40% 50% 35% 45% 

€3.000 40% 50% 40% 50% 

€5.000 45% 55% 40% 50% 

Meer dan 
€5.000 50% 60% 50% 60% 

        

 Alvast dank, 
 
Met vriendelijke groet, 
Najim Zohri 
GroenLinks Haarlem 
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