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Aanvraagformulier TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)  

Wat is de TONK? 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming TONK. Deze tegemoetkoming is 
een tijdelijke financiële ondersteuning voor huishoudens in het betalen van de noodzakelijke privé 
woonkosten. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de corona 
maatregelen een substantiële inkomensterugval in gezinsinkomen hebben gehad en hierdoor niet of 
nauwelijks meer hun noodzakelijke woonkosten kunnen betalen. Het gaat hierbij om de vaste 
woonkosten van uw privé-woning in de gemeente Drechterland, waar u uw woonverblijf heeft.  
 
 
Voorwaarde 
De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen per januari 2021 of per datum aanvraag ten minste 30% 
lager is dan vóór de corona maatregelen, waarbij de inkomensterugval uitsluitend het gevolg is van de 
corona maatregelen. 
 
 
Kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
Een tegemoetkoming TONK heeft alleen betrekking op de volgende noodzakelijke netto-woonkosten:  

 Hypotheeklasten (aflossing en rente); 

 Huur (huurprijs en servicekosten); 

 Nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit). 
 
 

Toekennings- en aanvraagperiode 

 De tegemoetkoming TONK kan uitsluitend worden toegekend voor de periode 1 januari 2021 tot 
1 juli 2021. 

 Toekenning kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.  

 U kunt een aanvraag indienen tot 1 augustus 2021. 
 
 
Hoogte van de tegemoetkoming 
De hoogte van de tegemoetkoming TONK is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw netto 
inkomen, de privé geldmiddelen waarover u beschikt en uw noodzakelijke netto-woonkosten. De 
tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1.000,- per maand.  
 
 
Beoordeling TONK 
Wij beoordelen uw aanvraag en nemen daar een besluit op. Het kan zijn dat wij extra informatie nodig 
hebben. U ontvangt van ons binnen acht weken een schriftelijk besluit. 
 
 
Controleren gegevens 
Wij controleren uw gegevens en mogen bij andere instanties gegevens opvragen die relevant zijn voor de 
beoordeling.  
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1 Persoonsgegevens    

 Aanvrager  Partner  
 
Achternaam: _________________________ _________________________ 

Voorletters: _________________________ _________________________ 

Geboortedatum: _________________________ _________________________ 

BSN: _________________________ _________________________ 

Adres:  _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________________________________ 

E-mailadres: _____________________________________________________ 
 
Voeg kopie geldig ID-bewijs en die van uw mogelijke partner (ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs) toe! 

 
 
 

2 Woonsituatie 

Kruis hieronder aan welke situatie voor u van toepassing is: 

  eigenaar woning       huurder woning  

 anders, nl.__________________________________ 
 
 
 

3 Inkomen  

Wat was uw netto-inkomen van u en uw eventuele partner in januari 2020, voordat Corona uitbrak? 
Het betreft het netto-gezinsinkomen uit onder meer, werk in loondienst, inkomen uit onderneming, 
uitkering en overige inkomsten. 
 
Soort inkomen januari 2020  Hoogte netto-inkomen  Hoogte netto-inkomen partner 

 
_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 

 
Voeg bewijsstukken bij waaruit het netto-inkomen blijkt! 

 
Hoeveel is het netto-inkomen van u en uw eventuele partner in januari 2021?   
Het betreft het netto-gezinsinkomen uit onder meer, werk in loondienst, inkomen uit onderneming, 
uitkering en overige inkomsten.  
 
Soort inkomen januari 2021  Hoogte netto-inkomen  Hoogte netto-inkomen partner 

 
_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 

_______________________ €______________   €______________ 
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Heeft u inkomen uit eigen onderneming? Dan is het mogelijk dat u niet exact kunt aangeven wat uw netto 
inkomen daaruit is. Geef in dat geval een goed onderbouwde schatting (voorzien van bewijsstukken) van 
uw inkomsten daaruit per maand tijdens de corona maatregelen. Als januari 2021 naar uw mening niet 
representatief is, dan kunt u ook uw huidig inkomen opgeven. Geef aan van welke maand u 
bewijsstukken aanlevert. Geef ook aan waarom januari 2021 niet representatief is. 
 
Voeg bewijsstukken bij waaruit het netto-inkomen blijkt! 

 
Beschrijf hieronder waarom uw inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat u uw 

noodzakelijke privé-woonkosten niet meer kunt betalen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________  
 
 
 

4 Beschikbare privé geldmiddelen van u en uw eventuele partner   

Wat is de hoogte van uw (samen met uw eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar) 

beschikbare geldmiddelen? Zakelijke geldmiddelen vallen hier niet onder. 

Het gaat om privé geldmiddelen en in ieder geval in de vorm van: 

 contant geld; 

 alle betaal- en spaarrekeningen; 

 cryptovaluta (zoals bitcoins); 

 waarde effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en 
effecten in depot). 

 

Beschikbaar geldmiddel in vorm van      Saldo 

___________________________________________    €______________ 

___________________________________________    €______________ 

___________________________________________     €______________ 

___________________________________________     €______________ 

___________________________________________     €______________ 

 
Voeg bewijsstukken, zoals en bankafschrift, toe bij waaruit blijkt welke beschikbare geldmiddelen u heeft! 

 
 
 

5 Voor welke maanden vraagt u TONK aan? 

 januari     februari    maart  

 april     mei     juni  
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6 Noodzakelijke woonkosten per maand  

Hoe hoog zijn uw maandelijkse woonkosten (in januari 2021)? 
 
Woonkosten      Bedrag per maand 
 
Kosten huur       €______________ 

Kosten hypotheekrente      €______________ 

Bedrag aflossing hypotheek     €______________ 

Gas, water en licht       €______________ 

Totaal woonlasten         €______________ 

 
 
Let op: het betreft netto-woonkosten na aftrek huursubsidie of hypotheekrenteaftrek. 

 
Voeg de bewijsstukken, zoals een bankafschrift, toe waaruit de hoogte van uw noodzakelijke woonkosten 
blijkt! 

 
 
 

7 Aanvullende informatie 

Mogelijk blijkt dat u op grond van de voorwaarden geen recht heeft op een tegemoetkoming TONK. U kunt 
hieronder gemotiveerd aangeven waarom u toch van mening bent dat aan u een tegemoetkoming moet 
worden toegekend. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________  
 
 
 

8 Betaling TONK 

 

Betaling op IBAN NL ________________________________________________________________ 

Ten name van  ________________________________________________________________  
 
 
Voeg bij het laatste afschrift van uw Nederlandse privé-bankrekening waarop de tegemoetkoming TONK 
gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)! 

 
 
 

9 Bijlagen 

Meesturen bewijsstukken  
 
Het is belangrijk dat u alle, in dit formulier, gevraagde en benodigde bewijsstukken meestuurt. Dat helpt 
voor een snelle afhandeling van uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is, moeten wij alsnog 
ontbrekende gegevens bij u opvragen wat de afhandeling vertraagt.  
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10 Ondertekening 

 Ik verklaar / wij verklaren deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en geen 

belangrijke gegevens te hebben verzwegen. 

 Ik weet / wij weten dat mijn / onze gegevens worden gecontroleerd. Ik geef / wij geven 

toestemming om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens 

bij instanties binnen en buiten Nederland. 

 Ik ben / wij zijn ermee bekend dat de gemeente verplicht is onterecht verstrekte uitkering terug te 

vorderen. Wanneer dat komt door onjuiste verstrekking van inlichtingen, wordt een boete 

opgelegd. 

 Ik ben / wij zijn ermee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een 

persoonsregistratie en een dossier. 

 Ik weet / wij weten dat ik verplicht ben / wij verplicht zijn om uit mezelf / onszelf inlichtingen te 

verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Als mijn 

inkomen / ons inkomen of andere omstandigheden anders zijn dan ik hier heb / wij hier hebben 

aangegeven, meld ik / melden wij dat. 

 

Plaats en datum: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager:  Handtekening partner: 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

 

 

Indienen aanvraagformulier 
 
U kunt het ingevulde aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde en benodigde bewijsstukken, 
als volgt inleveren: 

1. Per post     Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel  
2. Per mail     gemeente@drechterland.nl 
3. Aan de balie van het gemeentehuis  Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel 
4. In de Brievenbus van het gemeentehuis 

 
Heeft u nog vragen? 
Neem contact met ons op via 0228 534100. 

 


