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Onderwerp: Schriftelijke vragen art 33 RvO Tijdelijke ondersteuning  Noodzakelijke Kosten

Geachte leden van de raad,

Op 17 mei 2021 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de SP over de "Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)". 

Met onderstaand schrijven proberen wij zo volledig mogelijk antwoord op de vragen te geven. 

Vraag 1
 
Hoeveel aanvragen zijn tot op moment van beantwoording ontvangen door de BWRI? Hoeveel
 daarvan zijn er afgewezen?
 
Antwoord op vraag 1
 
Op 18 mei 2021 zijn er 18 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 9 toegekend, 3 nog in behandeling, 
4 afgewezen en 2 buiten behandeling gesteld. 
 
Bij de toekenningen voldeed het maximumbedrag bij 8 aanvragen. Bij 1 aanvraag voldeed het 
maximumbedrag niet, de gevraagde kosten kwamen er € 466,- bovenuit. Het college heeft de 
uitvoeringsorganisatie gevraagd om hier (en in soortgelijke situaties) maatwerk toe te passen en 
alsnog de gevraagde vergoeding te verstrekken.  
 
Er wordt per aanvraag bijgehouden of het toegekende bedrag voldoet. 
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Vraag 2
 
Hoe hoog is de tegemoetkoming in onze gemeente en hoe staat die in verhouding tot de
 andere gemeenten in de provincie Groningen?
 
Antwoord op vraag 2  
 
De maximale tegemoetkoming bedraagt € 3000,- voor de gehele periode van 01-01-2021 tot en met 
30-06-2021.  
 
Tabel van de bedragen van omringende gemeenten
 
Gemeente Maximum 
Midden-Groningen € 3000,- 
Groningen   Geen 
Assen € 1500,- 
Veendam € 2500,- 
Oldambt € 2500,- 
Noorderveld € 3000,- 
Eemsdelta € 2500,- 
Stadskanaal € 2500,- 
Westerkwartier € 3000,- 

 

Vraag 3
 
Ligt dit aantal in de lijn der verwachtingen bijv. in relatie tot omvang van Midden-Groningen en
 het aantal mensen wat hier eventueel recht op zou kunnen hebben? Als het antwoord hierop
 nee is: Wat zijn volgens het college de vermoedelijke en waarschijnlijke oorzaken? Als deze
 oorzaken onwenselijk zijn in de ogen van het college, welke acties worden ondernomen om
 deze oorzaken weg te nemen?
 
Antwoord op vraag 3
 
Het college beschikte niet over cijfers ten aanzien van het aantal mensen dat mogelijk recht zou 
hebben op de TONK. 
Het college heeft geen aanwijsbare redenen of oorzaken als het gaat om het lage aantal aanvragen. 
Dit is een landelijk beeld. De VNG en het ministerie hebben hier recentelijk aandacht aan gegeven 
en mogelijk dat de oorzaken gevonden moeten worden in de partnertoets, de late vaststelling van 
de regeling en de angst voor vorderingen. 



 
 
 
 
 
 

Het aantal aanvragers hangt niet samen met de maximale uitkering die gemeenten bieden. Ook in 
gemeenten met hogere bedragen, valt de vraag tegen.
 
Vraag 4
 
Heeft de gemeente de mogelijkheden maximaal benut?
 
Antwoord op vraag 4 
 
De TONK valt onder de uitvoering van de bijzondere bijstand. Binnen deze kaders is de optimale 
ruimte gezocht voor toekenning. Het voor de TONK beschikbaar gestelde middelen in het 
gemeentefonds zijn hiervoor volledig geoormerkt en beschikbaar gesteld. 
 
 
Vraag 5
 
Is het college van mening dat zij voldoende actie onderneemt om deze regeling bekendheid te
 geven bij de doelgroep en dat zij een voldoende ruimhartig toewijzingsbeleid voert?
 
 
Antwoord op vraag 5 
 
Midden-Groningen heeft proactief en in toegankelijke/begrijpelijke taal gecommuniceerd. 
Vanaf het 1ste moment dat de TONK werd aangekondigd (december 2020) zijn er berichten op de 
website geplaatst over de voortgang. Vanaf de dag dat de regeling werd vastgesteld (nog voordat 
het de beleidsregels waren vastgesteld) werd de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen. 
 
De regeling heeft wekelijks in de huis-aan-huis blad gestaan, op Facebook, op de website, op 
LinkedIn, in de nieuwsbrief van Economische zaken, de regeling is bekend bij 
samenwerkingspartners. 
 
Er wordt nu extra ingezet op een grotere advertentie in het huis-aan-huis blad. Aan de GKB is 
verzocht om de regeling nog eens extra te promoten en er komen herhalingsberichten in de 
gebruikte mediakanalen. 
 
Ten aanzien van de ruimhartigheid van het beleid; het college heeft de uitvoeringsorganisatie 
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verzocht om, daar waar dit tegemoetkomt aan het begrip ruimhartig, soepel om te gaan met het 
beoordelen en toekennen van de aanvraag en hierbij het maximumbedrag los te laten zolang dit 
niet leidt tot disproportionele bedragen.  
 
 
Vraag 6
 
Hoeveel geld houdt de gemeente over op dit moment op de regeling en is de verwachting dat
 dit terug moet naar het rijk?
 
Antwoord op vraag 6 
 
Er is € 420.000, - geoormerkt voor de TONK. Hiervan is op 18 mei 2021 een bedrag van € 14.000, -
toegekend voor de aanvragen en er is een bedrag gereserveerd voor de uitvoeringkosten 
van € 20.000,-  
 
Het geoormerkte bedrag van € 420.000, - is gebaseerd op de toegekende 1ste tranche door het Rijk. 
Het Rijk heeft bij de bekendmaking van de regeling gezegd de regeling te evalueren en mogelijk op 
te plussen. Dit laatste zal zeer zeker niet nodig zijn nu landelijk gezien de aantallen aanvragen zo 
laag zijn. De verwachting is dat bedragen uit de 1ste tranche niet terug hoeven naar het Rijk. Er zijn 
geen voorwaarden gesteld aan de toevoeging hiervan aan het gemeentefonds.   
 
 

Het college hoopt dat zij de vragen afdoende heeft beantwoord. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


