AANVRAAG BIJZONDERE BIJSTAND TONK
Cliëntnummer

:

datum afgifte formulier

:

Werkprocesnr.

:

datum ontvangst formulier :

ZS-nummer

:

Consulent

:

Bovenstaande wordt door de gemeente ingevuld.
1.

Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters

:

Echtgeno(o)t(e)/partner :
Adres

:

Postcode en woonplaats :

Tel.nr. :

Geboortedatum

:

BSN-nummer

:

Email adres

:________________________________________________________________

_

2.
Verzoek
Ondergetekende wil in aanmerking komen voor een TONK uitkering. Deze regeling is bedoeld voor een
tegemoetkoming voor woonkosten ten behoeve van de woning waarin u woont. U kunt de aanvraag indienen
tot 1 augustus 2021.
3.
Voorwaarden
Voor de TONK-regeling gelden de volgende voorwaarden:
Er is sprake van een terugval in uw inkomen van minimaal 40 procent ten gevolge van de
coronacrisis. Bent u door andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in
aanmerking voor de TONK.
o Er is een inkomen lager dan 120 procent van de geldende bijstandsnorm. Voor gehuwden is dit
€ 1.751,42 netto per maand inclusief vakantiegeld. Voor een alleenstaande is dit € 1.226,00 netto per
maand inclusief vakantiegeld.
o Er zijn geen beschikbare geldmiddelen boven de toegestane grens. De toegestane grens voor gehuwden
is € 12.590,00 en voor een alleenstaande € 6.295,00.
o De woonkosten (bestaande uit huur/hypotheek, gas, water en elektra) bedragen in januari 2021
minimaal 50 procent van uw inkomen.

o

Twijfelt u of u aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de gemeente. Een medewerker kan
met u meekijken en u hierin advies geven. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 088 - 382 1000.

4.

Ik ontvang een bijstandsuitkering of heb eerder een TOZO uitkering ontvangen
Ja
Nee

5.
Uitbetalen
Ik wil dat u de bijzondere bijstand uitbetaalt op mijn IBAN-nummer
6.
Gegevens
Wij hebben gegevens nodig om uw aanvraag te beoordelen. Zorg ervoor dat u alle gegevens opstuurt die in uw
situatie van toepassing zijn. Op de volgende pagina leest u welke gegevens u mee moet sturen met uw
aanvraag. U kruist aan welke gegevens u heeft meegestuurd.
7.
o
o

Verklaring
Met het ondertekenen van de aanvraag, verklaart u dat er sprake is van een terugval in uw inkomsten
ten gevolge van de coronacrisis.
Met het onderteken van de aanvraag, verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De
gemeente kan gegevens opvragen bij overheidsinstellingen. U bent ermee bekend dat dit kan gebeuren.

Plaats,

Datum,

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

OVERZICHT IN TE LEVEREN GEGEVENS
ALGEMEEN
Geldig identificatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort of Nederlandse
identiteitskaart).

INKOMEN (niet uit zelfstandig bedrijf)
Bewijsstuk van uw inkomen en van uw eventuele partner in januari 2020 (bijvoorbeeld
loonstroken, uitkeringsspecificaties etc.);
Bewijsstuk van uw inkomen en van uw eventuele partner in januari 2021 (bijvoorbeeld
loonstroken, uitkeringsspecificaties etc.);
Indien u een wisselend inkomen had, levert u bewijsstukken in van uw inkomen (en van uw
eventuele partner) over de periode van november 2019, december 2019 en januari 2020.
Indien u een wisselend inkomen heeft, levert u bewijsstukken in van uw inkomen (en van uw
eventuele partner) over de periode van november 2020, december 2020 en januari 2021.
Bewijs ontvangst partneralimentatie januari 2021 (indien van toepassing);
Bewijsstuk inkomsten uit eventuele verhuur (indien van toepassing).

INKOMEN (uit zelfstandig bedrijf)
Bewijsstukken van zakelijke facturen in de maand januari 2020;
Omzetbelasting van de maand januari 2020;
Bewijsstuk van de zakelijke kosten die u heeft gemaakt in de maand januari 2020;
Bewijsstukken van de zakelijke facturen in de maand januari 2021;
Omzetbelasting van de maand januari 2021;
Bewijsstuk van de zakelijke kosten die u heeft gemaakt in de maand januari 2021.

BESCHIKBARE MIDDELEN
Alle afschriften van de spaar- en betaalrekeningen van de maand januari 2021 die u en uw partner in
bezit hebben. Hier moet het saldo van de rekening per 1 januari 2021 op te zien zijn.
Bewijs waarde per 1 januari 2021 van cryptovaluta, zoals bitcoins ( indien van toepassing);
Bewijs van de waarde van effecten per 1 januari 2021. Hierbij gaat het om
beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot (indien van
toepassing).
SCHULDEN
Recente schuldbewijzen, niet ouder dan drie maanden. Let op dat dit geen schuldbewijzen zijn met
betrekking tot uw bedrijf.

KOSTEN
Bewijsstuk van de kosten van huur van uw woning per 1 januari 2021;
Bewijsstuk van de kosten van gas, water en elektra van uw woning per 1 januari 2021;
Bewijsstuk van de kosten van hypotheek van uw woning per 1 januari 2021 (indien van toepassing).
De kosten dienen representatief te zijn voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Digitaal inleveren
Bij voorkeur levert u de aanvraag met de gegevens digitaal bij ons in. Dit kunt u doen door het ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier met de gegevens te sturen naar sociaaldomein@abg.nl. Vermeld hierbij uw
naam en uw BSN- nummer.
Indien u de aanvraag liever per post bij ons inlevert, kan dit ook. U kunt het sturen naar:
ABG
Postbus 3
5130 AA Alphen NB
Dit is het postadres van alle drie de gemeenten.

