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Beantwoording van de vragen 
Vanwege de Corona crisis heeft de landelijke overheid verschillende steunpakketten voor ondernemers en zelfstandigen 
in het leven geroepen. Voor een deel van deze regelingen ligt de uitvoering bij de gemeenten, een voorbeeld hiervan is 
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze kan door Woerdense zelfstandigen sinds 15 maart via 
Ferm Werk aangevraagd worden.  
De regering geeft aan dat van deze regeling tot op heden minder gebruik wordt gemaakt dan verwacht. Het is hen 
onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Vanuit de Tweede Kamer wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar de partnertoets.  
Het CDA Woerden wil graag inzicht in de stand van zaken in Woerden en is benieuwd naar de ervaringen en acties van 
het college ten aanzien van deze regeling en heeft daarom de volgende vragen:  
   

1. Hoeveel aanvragen zijn tot op moment van beantwoording ontvangen door Ferm Werk? Hoeveel daarvan zijn er 
afgewezen?  

 
Antwoord:  
   

Aantal aanvragen ontvangen (tot 10 mei 2021) 32* 
Aantal aanvragen afgewezen 7 

*nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld  
   

2. Ligt dit aantal in de lijn der verwachtingen bijv. in relatie tot omvang van Woerden en aantal 
zelfstandigen? 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:  
Hoewel het lastig is om vooraf het gebruik van de regeling in te schatten, blijft het aantal aanvragen vooralsnog 
achter bij de verwachtingen. Vooral ook omdat inwoners die een Tozo-uitkering (hebben) ontvangen zijn 



aangeschreven en zijn gewezen op de TONK.  
 
Mogelijke verklaringen voor het achterblijven van het aantal aanvragen zijn:  

a. Administratieve lasten, het moeten overleggen van stukken. 
b. Angst voor ongunstige fiscale gevolgen van de regeling. 
c. De noodzaak voor de TONK is minder groot dan vooraf ingeschat. 
d. Onbekendheid met de regeling. 

 
Ad a:  
Voor het kunnen bepalen van het recht op de TONK moeten stukken worden overlegd over onder andere het 
inkomen en vermogen. Dit kan inwoners afschrikken. De hoeveelheid aan te leveren bewijsstukken is zoveel 
mogelijk beperkt.  
 
Ad b:  
De Tozo-uitkeringen zijn belaste uitkeringen, de TONK is dat niet. Mogelijk dat door de fiscale gevolgen van 
de Tozo-uitkeringen terughoudendheid is ontstaan voor het aanvragen van de TONK. Dat de TONK een 
onbelaste uitkering is wordt nadrukkelijk in de informatievoorziening vermeld.  
 
Ad c:  
Niet alleen in Woerden maar ook landelijk blijft het gebruik van de TONK achter bij de verwachtingen. 
Verwacht wordt dat bij de beëindiging van de steunpakketten van het Rijk later dit jaar een toename komt in de 
behoefte aan financiële ondersteuning.   
 
 
Ad d:  
Op verschillende manieren is aandacht gevraagd voor de TONK: via de website van de gemeente Woerden en 
Ferm Werk, de Woerdense courant, en onze lokale contacten en partners. Daarnaast zijn inwoners 
aangeschreven die al eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen. Toch kan de regeling nog onbekend zijn bij 
de inwoners die hier gebruik van kunnen maken.  
   

3. In de berichtgeving worden mogelijke oorzaken voor het achterblijven van de aanvragen gelegd bij de 
partnertoets en te weinig ruimhartigheid bij de gemeenten? Is er sprake van een partnertoets bij de 
uitvoering van deze regeling door de gemeente Woerden (op het aanvraagformulier wordt hier niet naar 
gevraagd)?  

 
Antwoord:  
Het college is van mening dat de TONK voor inwoners van Woerden op een ruimhartige manier is opgezet. De 
financiële ondersteuning moet terechtkomen bij de huishoudens waar dat nodig is. Dit maakt dat er bij de toets 
voor de TONK gekeken wordt naar de actuele financiële situatie van deze huishoudens. Dus ook naar het 
eventuele inkomen en vermogen van de partner.  
   

4. 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:  
Ja. Het college heeft op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de TONK (zie ook antwoord 2d). De 
TONK wordt naar de mening van het college ruimhartig uitgevoerd. De regeling is gericht op het direct 
realiseren van financiële verlichting voor huishoudens die dat nodig hebben. De toekenning is voor een periode 



van zes maanden en de tegemoetkoming voor de gehele periode wordt in één keer overgemaakt. Voor 
woningeigenaren kan naast de rente ook de aflossing op de hypotheek worden vergoed. Tot slot maakt de 
ingebouwde hardheidsclausule het mogelijk om af te wijken van de regels als hier aanleiding voor is.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen CDA Woerden (artikel 42): Gebruik TONK regeling voor zelfstandigen (D/21/016000). 



 
 
 
 

Schriftelijke 42 VRAGEN  _Onderwerp_ 
_EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager(s)_ Marco Hollemans _EindeNaam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ CDA _EindeFractie(s)_ _GesteldeVragen_  

Gebruik TONK regeling voor zelfstandigen 
 

Vanwege de Corona crisis heeft de landelijke overheid verschillende steunpakketten 
voor ondernemers en zelfstandigen in het leven geroepen. Voor een deel van deze 
regelingen ligt de uitvoering bij de gemeenten, een voorbeeld hiervan is de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze kan door Woerdense zelfstandigen 
sinds 15 maart via Ferm Werk aangevraagd worden. 

De regering geeft aan dat van deze regeling tot op heden minder gebruik wordt 
gemaakt dan verwacht. Het is hen onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Vanuit de 
Tweede Kamer wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar de partnertoets. 

Het CDA Woerden wil graag inzicht in de stand van zaken in Woerden en is benieuwd 
naar de ervaringen en acties van het college ten aanzien van deze regeling en heeft 
daarom de volgende vragen: 

1. Hoeveel aanvragen zijn tot op moment van beantwoording ontvangen door Ferm 
Werk? Hoeveel daarvan zijn er afgewezen? 

2. Ligt dit aantal in de lijn der verwachtingen bijv. in relatie tot omvang van Woerden en 
aantal zelfstandigen? 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? 

3. In de berichtgeving worden mogelijke oorzaken voor het achterblijven van de 
aanvragen gelegd bij de partnertoets en te weinig ruimhartigheid bij de gemeenten? 
Is er sprake van een partnertoets bij de uitvoering van deze regeling door de 
gemeente Woerden (op het aanvraagformulier wordt hier niet naar gevraagd)? 

4. 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? _EindeGesteldeVragen_ 

 

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA Woerden fractie, 

Marco Hollemans, raadslid 
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