Vraag en antwoord TONK
Hebben personen in de pensioengerechtigde leeftijd recht op TONK?
Ja. Deze groep is niet uitgesloten van het recht.

Wordt de Tegemoetkoming TONK lager als er een medebewoner is?
Nee. Er wordt geen rekening gehouden met medebewoners. Dit doen we bij de ‘reguliere’ bijzondere
bijstand ook niet.

Kan ik ook een papieren aanvraag doen?
Ja. Alleen als u niet digitaal vaardig bent.
Neem contact op met telefoonnummer 14058 en vraag om een schriftelijke aanvraagformulier
TONK.

Mijn digitale aanvraag kan ik niet goed afronden
Is het niet gelukt de aanvraag succesvol digitaal af te ronden en door te zetten? U voldoet
waarschijnlijk niet aan de voorwaarden. Neem contact op met telefoonnummer 14058. Er wordt een
terugbelverzoek aangemaakt. U wordt teruggebeld door één van onze medewerkers die samen met
u de voorwaarden nog eens doorneemt.

Wat wordt er vergoed?
Uw vaste woonlasten zoals huur of hypotheekrente, water gas en energie. Daarbij houden we wel
weer rekening met de huurtoeslag of hypotheekrente aftrek die u van de Belastingdienst ontvangt.

Waarom hoef ik geen oude loonstrook aan te leveren, maar wel eentje van mijn
(verlaagde) inkomen?
Als u verklaart dat uw inkomen meer dan 30% is gedaald als direct gevolg van de coronacrisis, dan
gaan wij hiervan uit. Wij hebben het recht en ook de mogelijkheid om dit later alsnog te controleren.
De gegevens van uw huidige (verlaagde) inkomen hebben wij nodig, omdat wij bij de toekenning ook
rekening houden met uw huidige eigen inkomen als dit hoger is dan € 1.124 (bij alleenstaande
(ouder)) of € 1.606 (bij (echt)paar).

Met welke inkomsten wordt rekening gehouden?
Met de volgende netto inkomsten per maand van de aanvrager en de eventuele partner:
a.
inkomen uit werk;
b.
inkomen uit een uitkering;
c.
inkomen uit (onder)verhuur;
d.
inkomsten uit een PGB;
e.
studiefinanciering of WTOS; en
f.
inkomen uit vermogen zoals rente en dividend
g.
inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie
Het inkomen dat hoger is dan 110% van het sociaal minimum (norm alleenstaande(ouder) of norm
echtpaar) wordt in mindering gebracht op de tegemoetkoming TONK.

Waarom moet ik € 540,00 zelf betalen?
Dit is het bedrag dat uit een minimum inkomen betaald moet kunnen worden voor huur/hypotheek
en gas, water, stroom.

Waarom moeten jullie weten hoeveel spaargeld ik heb?
Alleen als u onvoldoende inkomen én onvoldoende vermogen heeft, komt u in aanmerking voor
TONK. Heeft u meer vermogen/(spaar)geld dan € 6.295 (alleenstaand) of € 12.590 (bij (echt)paar of
alleenstaande ouder) dan wordt verwacht dat u dit geld gebruikt voor het betalen van uw
woonlasten.

Kan ik met terugwerkende kracht toegekend krijgen?
Ja. Er kan over de maanden januari, februari, maart, april, mei en juni 2021 aangevraagd worden.

Waarom krijg ik maar € 2.000?
Zo heeft de gemeente het in haar beleid vastgesteld.

Krijg ik de TONK per maand uitbetaald?
Nee. Er wordt uitgerekend waar u per maand recht op heeft. U geeft zelf aan voor welke maanden u
de TONK aanvraagt. Het bedrag waar u recht op heeft (aantal maanden maal maandbedrag) wordt in
één keer aan u uitbetaald.

Ik woon niet in de gemeente Leeuwarden, maar heb mijn bedrijf wel in de gemeente
Leeuwarden. Waar vraag ik Tonk aan?
In uw woonplaats. Omdat de Tonk is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten.

Kan ik de uitkering op rekening van mijn partner/bedrijf ontvangen?
Zorg er voor dat u een rekeningnummer opgeeft waarbij de tenaamstelling van het
bankrekeningnummer overeenkomt met uw eigen naam. Anders komt de betaling mogelijk niet door
de naam-nummer controle van de bank heen.

Moet ik de uitkering opgeven bij de belastingaangifte 2021?
Nee. Dit is een onbelaste vergoeding.

Wat moet ik doen als ik na de aanvraag een maand(en) heb met meer dan 30%
inkomensverlies?
U vraagt TONK aan voor de maanden waarin u een inkomensterugval van meer dan 30% heeft.
Stel: u vraagt aan in april 2021 voor de maanden januari en februari 2021 omdat uw inkomen toen
meer dan 30% lager was dan voorheen. Uw inkomsten zijn in maart 2021 echter weer voldoende
gestegen. Dan krijgt u een TONK uitkering over de maanden januari en februari 2021.
Wijzigingen in uw situatie na de aanvraag hoeft u niet aan ons door te geven.

Hoe besteedt de gemeente bij een aanvraag Tegemoetkoming TONK aandacht aan de
armoede- en schuldenproblematiek?
In de beschikking wordt verwezen naar de verschillende vormen van financiële hulp die beschikbaar
zijn in de gemeente Leeuwarden.

