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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Hartelijk dank voor uw advies op de Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Ede 
(TONK). Gezien de urgentie op het vaststellen van deze beleidsregels waarderen we het zeer dat u de 
tijd heeft kunnen vinden om met ons in gesprek te gaan en een advies te schrijven.

Het college stelt het op prijs dat u de intentie die schuilgaat achter de regeling herkent en waardeert 
en daarin voldoende ruimte ziet om af te wijken, mocht dit per individuele situatie noodzakelijk zijn. U 
geeft aan in uw reactie dat de regeling TONK zoals voorgesteld rekening houdt met de kwetsbaarheid 
van de individuele inwoner en voldoende mogelijkheden creëert tot maatwerk.

In uw advies licht u enkele aspecten uit de beleidsregel toe en voorziet deze van uw commentaar. In 
onze reactie volgen wij de punten die u noemt.

Wat wordt onder noodzakelijke woonkosten verstaan?
U geeft aan in uw advies dat u het wenselijk en logisch vindt bij de voorwaarden voor de 
tegemoetkoming ook de kosten voor (woongerelateerde) verzekeringen zoals opstal, inboedel, 
overlijdensrisico en aansprakelijkheidsverzekering op te nemen als woonlasten en onderdeel van de 
vergoeding te laten zijn. Daarnaast ziet u ook alle vormen van belasting gerelateerd aan de woning als 
woonlasten.

Reactie college
Het college deelt uw mening niet en is uitgegaan van de voorschriften zoals geformuleerd in de 
handreiking van Stimulanz en Divosa. In deze handreiking die is samengesteld in samenwerking met 
de VNG en het ministerie van SZW is een omschrijving van woonlasten opgenomen die het college 
overneemt. Wat betreft de aftrekbare hypotheekrente gaan wij uit van de belastingaangifte van 2019. 
Elke inwoner heeft over 2019 de definitieve opgave van renteteruggave ontvangen. De inwoner kan bij 
aanvraag over deze gegevens beschikken en het college gebruikt deze gegevens als basis voor de 
berekening. Daarnaast vinden wij het realistisch om inkomsten die worden terugontvangen vanuit 
rijksmiddelen niet nogmaals te vergoeden.
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Onderscheid tussen inkomen en vermogen eigen onderneming
Op dit punt geeft u aan dat niet duidelijk is wat er bedoeld wordt met inkomen uit en vermogen van de 
onderneming van de inwoner. Uw advies is dit nader toe te lichten.

Reactie college
Het college zal in de communicatie naar de inwoner hier rekening mee houden, zodat geen 
misverstand ontstaat over de te verstrekken informatie. Voor het overige gaat het college ervan uit dat 
de aanvrager uit de voeten zal kunnen met de uitleg die de gemeente zal geven en de aanvraag te 
goeder trouw en naar waarheid zal invullen. Het vertrouwensprincipe -waar ook voornoemde 
handreiking van uit- gaat beschouwt het college als een groot goed.

Vaststelling hoogte inkomen in referentiemaand bij incidenteel hoger inkomen
Uw advies is om de definitie van de referentiemaand zodanig aan te passen dat de hoogte van de 
maandelijkse TONK niet (alleen) bepaald wordt door de maand met een incidenteel hoger inkomen.

Reactie college
In de toelichting op de beleidsregel over de referentiemaand is opgenomen dat als dit in een bepaalde 
situatie bij een inwoner mocht voorkomen maatwerk geleverd kan worden.

Lening
De ondersteuning is in principe een gift, maar zou in uw optiek in bepaalde situatie ook als lening 
verstrekt moeten kunnen worden.

Reactie college
Het college onderschrijft dit in zoverre dat wij aansluiten bij de situaties die expliciet omschreven zijn in 
de wet.

Hoogte TONK
U stelt voor om de hoogte van de TONK niet vast te stellen op € 500,- maar op € 750,-.

Reactie college
Het maximum dat in de beleidsregel is opgenomen, beschouwt het college als afdoende onderbouwd. 
Mocht in individuele situaties blijken dat er zich een schrijnende situatie voordoet dan is maatwerk 
mogelijk. Om die reden bevat de beleidsregel een hardheidsclausule.

Communicatie
Het college onderschrijft tot slot het door u aangestipte belang van zorgvuldige communicatie. De 
aanpak beoogt een zo groot mogelijk bereik. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van verschillende 
mediakanalen. Vanzelfsprekend zal expliciet gelet worden op duidelijk en laagdrempelig taalgebruik 
en een goede en begrijpelijke uitleg van de regeling. De door u gedane suggesties neemt het college 
mee in de aanpak van de communicatie aan onze inwoners.
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