Formulier Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Informatie over het aanvragen van de Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)
Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u daarna dat u een vergoeding kunt krijgen? Vul dan het
formulier in.
De TONK is een tijdelijke financiële ondersteuning via de bijzondere bijstand voor het betalen van
noodzakelijke privé-kosten. Het gaat om woonkosten, zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit.
het gaat om kosten vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Doelgroep
Voor de TONK gelden de volgende voorwaarden:
•

u heeft door corona minder inkomen (peilmaand: januari 2021) en heeft daardoor financiële
problemen;

•

u kunt uw noodzakelijke woonkosten niet meer betalen;

•

andere regelingen bieden u geen of onvoldoende steun.

Ontvangt u een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)? Dan kunt u
misschien ook de TONK krijgen.

Voor wie
Voor de TONK geldt:
•

u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas.

•

u huurt een woning of bent eigenaar van een koopwoning, die u zelf bewoont. Woont u bij iemand in?
Dan heeft u geen recht op de TONK.

•

u heeft een (gezins)inkomen op bijstandsniveau (zie tabel hieronder). Is uw inkomen hoger? Dan
trekken we het bedrag dat u meer heeft aan inkomen van de TONK af. Heeft u een partner? Dan telt
zijn/haar inkomen ook mee.

•

uw vermogen en bezit telt niet mee voor de TONK.
uw gezin

inkomen op bijstandsniveau netto per maand zonder vakantiegeld

echtpaar

€ 1.459,52

alleenstaande ouder

€ 1.291,84

alleenstaande

€ 1.021,67

Hoogte TONK
De TONK berekenen we aan de hand van uw noodzakelijke kosten en uw inkomen over de peilmaand
januari 2021.
We houden ook rekening met normbedragen. Alleen uw meerkosten zien we als noodzakelijke kosten.
Voor woonkosten geldt € 380,- per maand voor een alleenstaande (ouder) en € 423,- per maand voor
een echtpaar. Zijn uw noodzakelijke meerkosten lager dan € 100,- per maand? Dan heeft u geen recht op
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de TONK. Is uw netto inkomen hoger dan de bedragen in de tabel, dan gaat dat van de TONK af. U kunt
maximaal € 325,- per maand aan TONK krijgen.

Formulier invullen
Vul heel het formulier goed in. Geef duidelijk aan voor welke noodzakelijke kosten u de TONK wilt
hebben en hoe hoog de kosten zijn. Als u een partner heeft, gelden alle vragen ook voor hem of haar.
Daarna ondertekent u (beiden) het formulier. Een aanvraag kunt u tot 1 augustus 2021 doen.

Documenten inleveren
Bij de vragen in dit formulier staat welke documenten u (en uw partner) inlevert. Let er op dat u soms ook de
achterkant van een bewijs moet kopiëren. Als u niet de juiste informatie inlevert, duurt de afhandeling van
uw aanvraag langer. Als wij nog documenten van u willen zien, krijgt u hierover bericht.

Formulier inleveren
Het is belangrijk dat u het formulier zo snel mogelijk inlevert. We kunnen kosten met terugwerkende
kracht vergoeden. En wel tot de eerste van de maand vanaf 3 maanden vóór de maand van de datum
van de aanvraag (bijvoorbeeld: aanvraag 15 mei 2021, dan kunnen we terug tot 1 februari 2021). Vraagt
u de TONK later aan? Dan kan het zijn dat u de vergoeding later krijgt, dat u minder of zelfs helemaal
niets krijgt.
U stuurt het formulier met de documenten naar: afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten, Aanvraag
TONK, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. (Een postzegel is niet nodig.)

Behandeling aanvraag
Een medewerker beoordeelt of u de TONK kunt krijgen. We controleren uw gegevens. Als er nog
informatie of documenten nodig zijn, hoort u dat. Levert u de informatie of de documenten niet (op tijd) in,
dan kunnen we geen vergoeding geven. Als alle documenten er zijn, besluiten we op uw aanvraag. Als u
de TONK krijgt, betalen we het geld zo snel mogelijk op uw bankrekening.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de
informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 2848457 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur).
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Aanvraag Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Vul alle vragen duidelijk in en doe de documenten erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door.
* Kruis het hokje aan dat voor u geldt of streep door wat niet voor u geldt.
(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in)
Datum ontvangst:
Werkprocesnummer:

1.

Registratienummer:

Gegevens aanvrager

Naam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer (BSN):
Aantal personen in uw gezin (inclusief uw eventuele partner):

personen.

Documenten: Identiteitsbewijs (geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart - voor- en achterkant; geen rijbewijs).
Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft: geldige verblijfsvergunning en burgerservicenummer (BSN)

Gegevens partner
Naam partner:

Voorletter(s) partner:

Geboortedatum partner:
Burgerservicenummer (BSN) partner:
Documenten: Identiteitsbewijs (geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart - voor- en achterkant; geen rijbewijs).
Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft: geldige verblijfsvergunning en burgerservicenummer (BSN)

2.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Voor welke maand(en) vraagt u de vergoeding TONK aan?
U kunt de vergoeding TONK aanvragen voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 (als u de aanvraag op
tijd indient). Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK wilt aanvragen. *

□ januari 2021
□ februari 2021
□ maart 2021

□ april 2021
□ mei 2021
□ juni 2021
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3.

Noodzakelijke kosten

Voor welke noodzakelijke kosten vraagt u de TONK aan? *
Documenten: gegevens waaruit blijkt dat u de bedragen die u hieronder invult moet betalen of ontvangt.

□

kosten van uw huurwoning

□

kosten van uw koopwoning

□

kosten van elektriciteit en gas voor uw woning

□

kosten van water voor uw woning

Soort woning *

□

flat/appartement

□

tussenwoning

□

2 onder 1 kapwoning

□

vrijstaand huis

□

hoekwoning

Vul in bij een aanvraag voor de kosten van uw huurwoning (per maand):
Bedrag kale huur: €
Bedrag servicekosten: €
Ontvangst: Bedrag huurtoeslag: €
Vul in bij een aanvraag voor de kosten van uw koopwoning (per maand):
Bedrag hypotheekrente: €
Bedrag aflossing: €
Bedrag VVE: €
Bedrag sparen, beleggen of andere vorm sparen/aflossing: €
Bedrag premie opstalverzekering: €
Ontvangst: Bedrag voorlopige aanslag (teruggaaf) van de Belastingdienst / aftrek hypotheekrente: €
Vul in bij een aanvraag voor de kosten van elektriciteit en gas en/of water (per maand):
Bedrag elektriciteit en gas totaal: €
Bedrag water: €
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4.

Inkomsten: (u moet bij deze vraag kunnen aantonen dat uw inkomen lager is geworden door de
coronacrisis)

Hoeveel netto inkomen had u en uw eventuele partner in de periode voor de coronacrisis per maand?
Het gaat om het netto gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen als
zelfstandige / uit onderneming, uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA), pensioenen, alimentatie,
heffingskortingen van de Belastingdienst en overige inkomsten.
Bij bruto inkomsten als zelfstandige / uit onderneming geeft u dit bruto beschikbaar inkomen op.
maand

Welke maand of periode

inkomen aanvrager

inkomen partner

periode voor de
coronacrisis

€

€

Documenten: gegevens waaruit de inkomsten blijken, zoals loonstroken, uitkeringsoverzichten, een
boekhouding, bijschrijvingen op uw bankrekening, enzovoort.
Geef eventueel uitleg:

Hoeveel is het netto inkomen van u en uw eventuele partner in de maand januari 2021?
Het gaat om het netto gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen als
zelfstandige / uit onderneming, uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA), pensioenen, alimentatie,
heffingskortingen van de Belastingdienst en overige inkomsten.
Bij bruto inkomsten als zelfstandige / uit onderneming geeft u dit bruto inkomen op.
maand
januari 2021

inkomen aanvrager
€

inkomen partner
€

Documenten: gegevens waaruit de inkomsten blijken, zoals loonstroken, uitkeringsoverzichten, een
boekhouding, bijschrijvingen op uw bankrekening, enzovoort.
Geef eventueel uitleg:
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Kunt u hieronder omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zo is verminderd
dat u uw noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen?

5.

Schulden

We kunnen rekening houden met schulden die u moet betalen, zodat uw inkomen lager wordt en de vergoeding
TONK hoger. Het gaat alleen om schulden waarbij sprake is van executoriaal beslag op uw inkomen of een aflossing
in het minnelijk of wettelijk traject schuldhulpverlening.
Soort betaling schuld

Ja / Nee *

Bedrag per maand

Executoriaal beslag

Ja / Nee

€

Minnelijke regeling via Schuldhulpverlening IJsselgemeenten

Ja / Nee

€

Wet Schuld Natuurlijke Personen (WSNP)

Ja / Nee

€

Documenten: Gegevens waaruit de soort betaling en het te betalen bedrag blijkt.

6.

Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag

Hier kunt u ook uitleg geven als u de aanvraag niet helemaal goed kunt invullen. Leg dan uit waarom u vindt dat u
toch in aanmerking moet komen voor de TONK.
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7.

Gegevens over het betalen van de TONK

Als u de TONK krijgt, op welke rekening wilt u deze dan ontvangen?
Op IBAN rekeningnummer: NL
Op naam van:

Woonplaats:

Documenten: kopie van de bankpas

8.

Handtekening(en)

Ik heb / wij hebben de aanvraag naar waarheid ingevuld.
Ik geef / wij geven Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:
•

of de gegevens kloppen.

•

naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag.

Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee.

Privacy
Alle informatie die u ons in (online) formulieren verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend
voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hiertoe wettelijk
verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan
noodzakelijk. Het bewaren kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen
te kunnen naleven. Voor informatie over uw recht van inzage en/of wijzigen van uw persoonsgegevens verwijzen
wij u naar het onderdeel ‘privacyrechten’ op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl van de Autoriteit
persoonsgegevens en www.ijsselgemeenten.nl.
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