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Geachte mevrouw Gielis, beste Karen,
Op 9 april 2021 ontvingen wij uw brief waarin u het college vragen stelt over de
uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). In
deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Achtergrond
In het najaar van 2020 werd in het derde Corona-steunmaatregelenpakket een
regeling aangekondigd. Een regeling die inwoners die financieel getroffen zijn door de
coronacrisis, ondersteunt bij het voldoen van de maandelijkse vaste lasten. Deze
landelijke regeling zou 1 februari 2021 ingaan. Begin februari maakte het kabinet
bekend dat er geen landelijke regeling komt, maar dat gemeenten beleidsvrijheid
hebben om deze regeling naar eigen inzicht voor hun inwoners uit te voeren.
Gemeenten ontvangen compensatie voor deze regeling vanuit het Rijk. Niet bekend is,
of deze compensatie voldoende is voor een ruimhartige uitvoering van deze regeling.
Het college schat in dat voor Veldhoven een bedrag van € 250.000 nodig is voor de
uitvoering van deze regeling.
Voor een vlotte en eenvoudige afdoening van de aanvragen is gekozen om een
afzonderlijke beleidsregel vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is geweest om
aanvragers die ècht in de financiële problemen dreigen te geraken een wezenlijke
ondersteuning te bieden. Dit betekent dat een bijdrage van maximaal € 1.000
(afhankelijk van de werkelijke kosten) per maand kan worden toegekend als er sprake
is van een forse inkomensterugval.
In de regio en landelijk zien we gemeenten andere overwegingen maken. Er worden
tegemoetkomingen verstrekt van eenmalig bijvoorbeeld € 600 bij een lagere
inkomensterugval of € 1.500 bij een forse inkomensterugval. Deze gemeenten kijken
niet naar de hoogte van de vaste lasten, maar verstrekken eenmalige forfaitaire
tegemoetkomingen. Het college van Veldhoven heeft hier bewust niet voor gekozen.
Een eenmalige forfaitaire vergoeding biedt geen garantie voor de aanvrager om de
noodzakelijke vaste lasten voor 6 maanden te kunnen voldoen.
Op dit moment is niet exact bekend wat de hoogte van de compensatie vanuit het Rijk
is voor deze regeling. Om de kosten van de regeling enigszins binnen de perken te
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houden, is de maximale hoogte van de tegemoetkoming gemaximeerd op een bedrag
€ 6.000 per huishouden voor de totale periode.
Onderstaand gaan we concreet in op uw vragen:
Kan de wethouder aangeven hoeveel Veldhovenaren o.a. ondernemers deze regeling
in Veldhoven hebben aangevraagd?
Vanaf medio maart 2021 kan via de website van de gemeente Veldhoven online een
aanvraag worden ingediend voor de TONK. Tot nu toe hebben minder inwoners dan
verwacht een aanvraag ingediend. Er zijn tot medio april 27 aanvragen
binnengekomen.
Hoeveel Veldhovenaren o.a. ondernemers deze hebben toegekend gekregen?
De aanvragen zijn nog niet allemaal beoordeeld. De meeste aanvragen zullen worden
toegekend. Er zijn een paar afwijzingen.
Wat heeft de wethouder gedaan om deze regeling onder aandacht te brengen van de
Veldhovense inwoner/ondernemer?
De regeling is uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Veldhoven
via de website, social media en het weekblad.
Herkent de wethouder het signaal dat men bang zou zijn? Zo ja, kan de wethouder
aangeven waarom Veldhovenaren bang zouden kunnen zijn en of dit effect heeft in
Veldhoven op de aanvragen?
We herkennen dit signaal niet. Er zijn geen signalen hierover bij ons binnengekomen.
Ook niet bij onze maatschappelijke partners, zoals BSR of Veldwijzer.
Kan de wethouder aangeven of de voorwaarden die gelden in Veldhoven
laagdrempelig genoeg zijn, zodat het aanvragen van deze steun niet te hoge eisen
stelt/onnodig ingewikkeld is?
We hebben veel aandacht besteed aan de manier van het indienen van een aanvraag
voor de regeling. Via een online aanvraagformulier, met gebruik van Digid, worden
een aantal velden automatisch gevuld. Het uploaden van bewijsstukken is eenvoudig
en snel. Het college is niet van mening dat de wijze van indiening daarmee niet
laagdrempelig genoeg is, of onnodig ingewikkeld.
Over de voorwaarden om in aanmerking te komen, wil het college opmerken dat er
sprake moet zijn van een forse inkomensterugval in het inkomen. Daar staat
tegenover dat een tegemoetkoming op maat kan worden verkregen.
Het college wil benadrukken dat als de regeling niet voldoet, er gekeken zal worden
naar het aanpassen van de regeling of het ondersteunen op een andere wijze. Denk
bijvoorbeeld aan een aanvullende regeling binnen de TONK of het bezien van
bijzondere bijstand.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 21UIT01673.
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