gemeente T i e l
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

In te vullen door de gemeente

DSP: 2021
AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING TONK (TIJDELIJKE ONDERSTEUNING
NOODZAKELIJKE KOSTEN)
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming TONK. Deze tegemoetkoming
is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten. Het gaat
hierbij om vaste woonlasten zoals huur of hypotheekrente, gas, water en elektriciteit. U kunt de tegemoetkoming aanvragen wanneer u tenminste 25% inkomensterugval heeft (wij kijken naar de maanden
januari 2020 t.o.v. januari 2021). Ook moet u tenminste 40% van uw huidig (gezins)inkomsten betalen
aan woonlasten.
U kunt een aanvraag doen voor een tegemoetkoming TONK voor de periode van 1 januari tot
1 juli 2021. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021.
U kunt de tegemoetkoming TONK alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële
problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt
betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de tegemoetkoming TONK.
De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag.
Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente
mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor
de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.
Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.
1. Gegevens aanvrager (s)
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en Achternaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekening nummer
Naam contactpersoon
Telefoon contactpersoon

U zelf

Uw partner

2. Wat zijn de kosten,
basis huur: €
huurtoeslag €
hypotheekrente: €
elektriciteit €
gas: €
water: €
Stuur bewijsstuk mee!
3. Inkomen
Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona) t.o.v.
januari 2021? Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering en overige inkomsten.
Stuur bewijsstuk mee!
inkomen

Mijn inkomen

Inkomen van mijn partner

Januari 2020

€

€

Januari 2021

€

€

4. Vermogen
Heeft u (samen met uw eventuele partner en/of inwonende minderjarige kind(eren)) in totaal meer
dan € 12.590,00 aan beschikbare geldmiddelen(*)? Stuur bewijsstuk mee!
o Ja
o Nee
(*) beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:
• contant geld;
• geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).;
• cryptovaluta (zoals bitcoins);
• de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties,
opties en effecten in depot.
5. Checklist
o

Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);

o Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de tegemoetkoming TONK gestort moet
		 worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
o Bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte van uw huidige (gezins) inkomsten 		
		 en uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een tegemoetkoming TONK vraagt;
o

Bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de terugval van uw (gezins)inkomen blijkt;

o

Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tegemoetkoming Tonk nodig heeft.

6. Verklaring
Geeft u toestemming aan de
gemeente om via e-mail extra
informatie op te vragen?

o Ja, u mag via e-mail extra informatie opvragen.
o Nee, ik wil alle brieven via de post ontvangen.

Ik verklaar:
1. de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
2. geen inkomsten of omstandigheden te hebben verzwegen die van belang kunnen zijn voor de
		 beoordeling van de aanvraag;
3. bekend te zijn met het feit dat onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen kunnen leiden tot 		
		 terugvordering of een strafrechtelijke vervolging;
Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner

Opsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier voorzien van de gevraagde gegevens op naar:
Email: bijzonderebijstand@tiel.nl
Of naar:
Gemeente Tiel
Sociale Poort/Bijzondere Bijstand

Antwoordnummer 304
4000 VB TIEL
Vragen?
Heeft u vragen?
Neemt u dan op werkdagen contact met ons op via telefoonnummer 0344 – 637220.
Beoordeling

Let op!
Het kan zijn dat wij voor het beoordelen van uw aanvraag meer informatie van u nodig hebben.
Wij sturen u dan een e-mail of een brief. Hierin staat welke gegevens wij nodig hebben. Ook
staat daarin voor welke datum wij deze gegevens nodig hebben. Dit zorgt er wel voor dat wij
langer over de beoordeling van uw aanvraag mogen doen. Om dit te voorkomen vragen wij u
het formulier volledig in te vullen en te voorzien van de gevraagde stukken.

