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Beantwoording schriftelijke vragen
Geachte fractie HulstPLUS,
Naar aanleiding van uw schriftelijk ingediende vragen inzake de gevolgen van de
coronacrisis geven wij u onderstaand een toelichting.
Welke regels heeft het College toegepast/gaat toepassen voor uitwerking van de TONK?
Op 09 maart 2021 heeft ons college de ‘Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Hulst’ vastgesteld. De regeling is voor:
- inwoners die weinig tot geen inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen
- huishoudens die een terugval hebben in het inkomen van minimaal 25% als gevolg
van de coronamaatregelen
en hierdoor moeite/problemen hebben met het betalen van noodzakelijke woonkosten.
Hieronder wordt het volgende verstaan: huur, hypotheek(rente) voor de woning en
nutsvoorzieningen (gas, water en elektra).
De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd de regeling uit te voeren via (onbelaste)
bijzondere bijstand en ruimhartig toe te passen. Wij zijn het met u eens dat gedaan
moet worden wat nodig is. De regeling geldt vooralsnog voor zes maanden: januari tot
en met juni 2021 en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Gemeenten
hebben beleidsvrijheid voor de uitvoering en dienen dit beleidsmatig vast te leggen.
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Om in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering dient voldaan te worden aan de
volgende voorwaarden:
- Ten minste 25% minder inkomen in januari 2021 ten opzichte van januari 2020. Dit
verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
- De inwoner heeft minder dan € 15.000,- aan beschikbare geldmiddelen.
Beschikbare geldmiddelen zijn bijvoorbeeld contant geld, geld op de
(spaar)rekening van de aanvrager, eventuele partner en kind(eren) en de waarde
van beleggingen of bitcoins.
- De inwoner woont in een woning waarvan diegene hoofdhuurder of eigenaar is.
- De kosten van de huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water en
elektriciteit bedragen samen meer dan 35% van het inkomen.
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Indien er wijzigingen zijn in de situatie van de inwoner is het mogelijk dat dit invloed
kan hebben op het recht op deze uitkering. Om deze reden wordt verzocht om
wijzigingen meteen door te geven aan de gemeente. Er wordt in dat geval opnieuw een
inschatting gemaakt of de inwoner vanaf dat moment aanspraak maakt op een
aangepast bedrag.
Wanneer wordt daadwerkelijk gestart met de uitvoering?
De beleidsregels en voorbereidingen voor de uitvoering zijn in de afgelopen periode
zorgvuldig tot stand gekomen. Middels verschillende communicatiekanalen is de
(aankondiging van de) TONK regeling actief onder de aandacht gebracht bij inwoners.
Vanaf 22 maart 2021 kunnen inwoners met terugwerkende kracht een aanvraag
indienen.
Is het College bereid een voorstel in te dienen om kwijtschelding voor 2021 voor de
bedrijven van de precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en uitstel van
betalingen voor nota’s voor door de gemeente opgelegde belastingen?
Wij zijn van mening dat er passende maatregelen getroffen moeten worden naar
aanleiding van de coronacrisis. Vanuit de Zeeuwse bestuurlijke taakgroep Economie zijn
er enkele adviezen voorgelegd inzake belastingheffing en invordering in 2021. Naar
aanleiding hiervan heeft ons college op 23 februari ingestemd met het navolgende:
- het verlenen van uitstel van betaling op verzoek met terugbetalingsregeling voor
maximaal 36 maanden (ook voor private vorderingen)
- het voorlopig blokkeren van WOZ-beschikkingen, inclusief belastingaanslagen voor
sport, cultuur en horeca. Deze worden opgelegd vóór 01 juli 2021.
- het niet in rekening brengen van precariobelasting over terrassen in 2021.
- het niet heffen van marktgelden voor exploitanten die tijdelijk niet op de markt
konden/kunnen staan.
Wij hopen u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Nadere informatie
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via het hiervoor vermeld
telefoonnummer.
Wij verzoeken u nadrukkelijk ten behoeve van navraag en correspondentie ons
zaaknummer te vermelden dat hierboven is aangegeven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
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