
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel inzake beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over het collegevoorstel inzake Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). 
 

Totstandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies hebben wij kennisgenomen van de landelijke regeling TONK, het vergelijkend 

onderzoek tussen zes regiogemeenten door de gemeente Best, NIBUD-informatie en het concept collegevoorstel/-

besluit. 

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de 
hieronder vermelde argumentatie, risico’s en aandachtspunten. 
 

Argumenten 

Het betreft een landelijke regeling waarop burgers in Best aanspraak kunnen doen. 
De gemeente Best dient beleidsregels op te stellen aangezien zij aanvragers niet kan weigeren als individuele 
gemeente. 
 

Risico’s 

1. Uiteindelijke aantal (en daarmee de hoogte van de totale kosten) niet eenduidig te voorzien. 
Omdat het potentiële aantal aanvragers van deze regeling onduidelijk is, is de hoogte van het totaal uit te keren 
bedrag lastig in te schatten. Daarmee is het eveneens onduidelijk of het uit het totaal beschikbare TONK-budget te 
calculeren beschikbare budget voor de gemeente Best (ca. € 150.000,-) voldoende is en geen aanslag pleegt op het 
totaal budget van ca. € 1 miljoen dat in Best beschikbaar is voor bijzondere bijstand. 
2. Tijdsbeslag uitvoering van de regeling TONK. 
Overwegende dat de tijdspanne voor de invoering van deze regeling zeer kort is (terugwerkende kracht, tijdelijk tot  
1 juli), maar ook de uitvoering van de regeling (met name beoordeling of iemand in aanmerking komt voor TONK) zeer 
intensief, bestaat het risico van tijdgebrek. Aanbevelingswaardig is dan ook (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding op de 
betrokken afdeling. 
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Aandachtspunten 

1. Tijdsbeslag. 
Zie punt 2. bij risico’s. 
2. Opname van een artikel over handelwijze met betrekking tot (achteraf geconstateerde) onterechte toewijzing van 

TONK. 
Net als bij andere ondersteuningsmaatregelen kan/zal het voorkomen dat onterecht TONK-steun wordt toegekend. 
Vraag is hoe de gemeente daarmee moet omgaan. Advies is om daarover een artikel toe te voegen dat in lijn ligt met 
de desbetreffende clausules die in de TOZO-regeling zijn opgenomen over eventuele terugvordering en een eventuele 
boeteclausule. Indien dat ook bij de initiële aanvraag duidelijk gecommuniceerd wordt, kan het een preventieve 
werking hebben en tot minder tijdsbeslag leiden. 
 
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 17 februari 2021 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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