Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten, Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
T (0341) 359 611

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Aanvraag
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en
veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan
voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of hypotheek
en de kosten voor elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK).

Met dit formulier kunt u de TONK met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 juni 2021 aanvragen. Dit is een
periode van maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de
maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt een maximale vergoeding van € 500,00 per
maand krijgen.

Omdat de regeling een tijdelijk karakter heeft is het belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zo snel
mogelijk (binnen vijf werkdagen) aan ons doorgeeft.

1. Gegevens aanvrager
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Straatnaam

: ………………………………………………………...…………………...…….

Huisnummer

: ……….………..……. Toevoeging : ...........................................................

Postcode

: ………………..…….. Woonplaats : ...........................................................

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………...…….
Geboortedatum

: …………………………...………………………………………………...…….

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Telefoonnummer

: ………………..…….. Mobiel

IBAN

: …………………………...………………………………………………...…….

: ………………………………………….

2. Gegevens partner (indien van toepassing)
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………...…….
Geboortedatum

: …………………………...………………………………………………...…….

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Telefoonnummer

: ………………..…….. Mobiel

: ………………………………………….

3. Vanaf wanneer vraagt u de ondersteuning voor noodzakelijke kosten aan?
❑ Vanaf 1 januari 2021
❑ Vanaf 1 februari 2021
❑ Vanaf 1 maart 2021
❑ Vanaf 1 april 2021
❑ Vanaf 1 mei 2021
❑ Vanaf 1 juni 2021
4. Wat is uw huidige inkomen?
Vul alle bedragen netto per maand is. Uw totale netto inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit
loondienst, uitkering, alimentatie en overig inkomen. Alleen invullen wat voor u van toepassing is. Vul hier ook uw
inkomen van december 2020 in, zodat wij de inkomensval kunnen beoordelen.

Uzelf

Partner

December 2020

€ ………………………..

€ ………………………..

Januari 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

Februari 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

Maart 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

April 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

Mei 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

Juni 2021

€ ………………………..

€ ………………………..

4a. Heeft het inkomensval al eerder plaatsgevonden dan december 2020? Dan kunt u
hieronder een toelichting geven:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….........
LET OP: Geef wijzigingen in uw inkomsten zo snel mogelijk aan ons door. Uw recht op
ondersteuning hangt hier namelijk vanaf. Als u dit niet op tijd doorgeeft, dan moet u het teveel
ontvangen bedrag terugbetalen.
5. Hoogte noodzakelijke kosten
Vul alle bedragen netto per maand in. Alleen invullen wat voor u van toepassing is.

Soort kosten

Netto bedrag per maand

Huur

€ ………………………..

Hypotheek aflossing

€ ………………………..

Hypotheek rente

€ ………………………..

Elektriciteit

€ ………………………..

Gas

€ ………………………..

Water

€ ………………………..

LET OP: stuur de gevraagde bewijsstukken in de toelichting mee.
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Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld, op de hoogte bent van de
gestelde voorwaarden en overige informatie in de toelichting en dat u bekend bent met het feit
dat de verstrekte gegevens door de gemeente worden verwerkt voor de uitvoering van de
regeling. Op de verwerking zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..
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Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Toelichting
Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
-

U heeft op dit moment veel minder inkomen dan voor de coronacrisis.

-

Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.

-

U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.

-

Uw vermogen telt niet mee, alleen (indien van toepassing) het inkomen van uw partner.

Aanvraag indienen
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uitsluitend mailen naar: info@putten.nl onder
vermelding van “Aanvraag TONK (uw naam)”. Bij deze aanvraag voegt u de volgende
documenten toe:
-

Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner.

-

Een kopie van de huidige inkomensgegevens.

-

Een kopie van de inkomensgegevens voor de coronacrisis.

-

Een kopie van een bankafschrift, waarop de afschrijving van de huur/hypotheek en
elektriciteit, gas en water te zien is.

Wanneer krijgt u de ondersteuning?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning.
De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien
wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 4 weken
te laten weten waar u aan toe bent.
Meer informatie
Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen
bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. Twijfelt u of u in
aanmerking komt voor de ondersteuning? Of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch
contact op met de Servicebalie via (0341) 359 611.

4 van 4

