Afdeling Maatschappelijk Domein
Team Werk en Inkomen
Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Bezoekadres: Purmersteenweg 42
Telefoon: 0299-452452
E-mail: tonk@purmerend.nl

Aanvraagformulier: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
1.

Persoonsgegevens
Uzelf

Echtgen(o)ot(e)/Partner

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer(s)

2.

E-mailadres

Rekeningnummer (waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen)

IBAN

3.

t.n.v.

Naam

4.

 n.v.t.

Gegevens inwonende kinderen
Geboortedatum

Volgt het kind onderwijs?

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee
ja

Gegevens overige inwonende personen

Naam

Geboortedatum

 nee

Relatie

5. Huisvesting

 huurwoning

Huur

Huurtoeslag

€

€

Hypotheekrente

 koopwoning

€

6. Energielasten



Gas

€



Stadsverwarming

€



Electra

€
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7.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is.
 ZZP-er

Wat zijn u werkzaamheden:

 Ondernemer

Wat voor onderneming heeft u:

 Anders, nl:
De TONK is een tijdelijke regeling voor een tegemoetkoming in de woonlasten als u deze niet meer uit uw
inkomen en/of vermogen kunt betalen. U kunt een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari tot 1 juli
2021. Een aanvraag voor het eerste kwartaal kunt u tot 1 mei 2021 indienen.
Met ingang van welke maand wilt u de TONK aanvragen?

Maand:

2021

Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat u uw
noodzakelijke kosten, zoals de woonkosten, niet meer kunt betalen?

8.

Inkomen

Vermeld het inkomen over de eerste maand waarvoor u de tegemoetkoming TONK aanvraagt.
Uzelf

Echtgen(o)ot(e)/Partner

Soort inkomen
Netto bedrag

€

maand  4 wkn

€

maand 4 wkn

€

maand 4 wkn

€

maand  4 wkn

Soort inkomen
Netto bedrag

9.

Bezittingen (van uzelf, uw eventuele partner en inwonende minderjarige kinderen)

Vermeld het vermogen over de eerste maand waarvoor u de tegemoetkoming TONK aanvraagt.
IBAN-rekeningnummer

Ten name van

Datum afschrift

Overige bezittingen zoals: contant geld, waardepapieren, aandelen, bitcoins, cryptos , e.d.

Saldo

Waarde

2

10. Verklaring en ondertekening (zowel u zelf als uw eventuele partner moet de aanvraag ondertekenen)
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren.
De gemeente is daarbij bevoegd om bij andere instanties of personen inlichtingen in te winnen die nodig zijn voor
het vaststellen van het recht op bijstand. Ik stem er mee in dat dat gebeurt. Veranderingen in mijn gezins- en
financiële situatie meld ik direct.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Naam

Naam
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Wat stuurt u mee? (indien van toepassing)
•

Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

•

Een bewijsstuk (met het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de rekening) van de
betaalrekening waarop u de TONK wilt ontvangen

•

Uw inkomsten over de maand januari 2021, of over de maand waarvoor u voor het eerst
een tegemoetkoming aanvraagt (loonstroken, inkomsten uit eigen bedrijf,
uitkeringsspecificaties, alimentatie-inkomsten, gegevens studiefinanciering, etc.)

•

De meest recente beschikking over de heffingskortingen van de Belastingdienst (de voorlopige
aanslag inkomstenbelasting, waarop staat hoeveel alleenstaande-ouderkorting,
combinatiekorting of algemene heffingskorting aan u uitbetaald wordt)

•

Vraagt u de tegemoetkoming TONK aan vanaf 1 januari 2021? Lever dan van alle betaalspaarrekeningen (ook van uw minderjarige kinderen) een afschrift of internetuitdraai in met
daarop het saldo van 01-01-2021. Ook het rekeningnummer moet hierop vermeld zijn

•

Vraagt u de tegemoetkoming na 1 mei aan of wilt dat de tegemoetkoming later in gaat? Lever
dan van alle betaal- spaarrekeningen (ook van uw minderjarige kinderen) een afschrift of
internetuitdraai in van de maand waarop u een tegemoetkoming aanvraagt. Het saldo van de 1e
dag van de maand en het rekeningnummer moet hierop vermeld zijn

•

Recente bewijsstukken van de waarde van uw vermogen (bv. contant geld, waardepapieren,
aandelen, bitcoins, crypto’s en van een nog te ontvangen erfenis)

•

De meest recente huurspecificatie (meestal van 1 juli j.l.)

•

De meest recente beschikking Toeslagen van de Belastingdienst (met vermelding van de
huurtoeslag die u ontvangt)

•

Als u een eigen koopwoning hebt een overzicht van de maandelijkse hypotheekkosten

•

Bewijsstukken van uw energielasten als deze in totaal meer bedragen dan € 150,- per maand
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