Aanvraagformulier voor Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
1. Uw persoonsgegevens
Aanvrager
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Ik ben zelfstandige:

ja

nee

IBAN:
Partner (indien van toepassing)
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Ik ben zelfstandige:

ja

nee

2. Wat was uw inkomen in januari 2020 (voor de coronacrisis)
Vul hier uw netto-inkomen in, ook van uw eventuele partner. Het gaat om inkomen uit werk in
loondienst, uitkering en overige inkomsten. Bent u zelfstandige? Vul dan uw bruto inkomen in.

(Netto) inkomen aanvrager: €
Inclusief vakantiegeld:

❑ ja

(Netto) inkomen partner: €
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja

❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee
❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee

Heeft u inkomsten uit alimentatie voor uzelf of kinderen, inkomsten uit het buitenland, internet
verkoop etc? Vul dat hieronder in.
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Overige inkomsten:
Inclusief vakantiegeld:

€
❑ ja

❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee ❑ niet van toepassing

Voeg bij deze aanvraag een inkomensspecificatie toe van januari 2020 van u en uw partner.
Bent u zelfstandige? Voeg dan een winst/verliesrekening, balansrekening of een
resultatenrekening toe.

3. Wat was uw inkomen in januari 2021?
Vul hier uw netto-inkomen in, ook van uw eventuele partner. Het gaat om inkomen uit werk in
loondienst, uitkering en overige inkomsten. Bent u zelfstandige? Vul dan uw bruto inkomen in.
(Netto) inkomen aanvrager: €
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja
(Netto) inkomen partner: €
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja

❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee
❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee

Heeft u inkomsten uit alimentatie voor uzelf of kinderen, inkomsten uit het buitenland, internet
verkoop etc? Vul dat hieronder in.
Overige inkomsten:
€
❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja ❑ nee ❑ niet van toepassing
Voeg bij deze aanvraag een inkomensspecificatie toe van januari 2021 van u en van uw partner.
Bent u zelfstandige? Voeg dan een winst/verliesrekening, balansrekening of een
resultatenrekening toe.

4. Omschrijf waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zo is verminderd
dat u uw noodzakelijke kosten, zoals vaste woonlasten, niet meer kunt
betalen?

5. Ondertekening
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
• dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen.
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• dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan
hebben dat ik geld moet terugbetalen en eventueel een boete kan krijgen.
• dat ik weet dat de gemeente op grond van de Participatiewetwet de gegevens controleert op
juistheid en volledigheid bij instanties zoals het UWV WERKbedrijf, Sociale verzekeringsbank,
andere gemeenten en/of de Belastingdienst en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen
in een persoonsregistratie.
Datum:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

6. Hoe heeft u de informatie over deze regeling gevonden?
□
□
□
□
□
□

Krant
Sociale media
WerkSaam
Website gemeente
Mijn werkgever
Anders:

7. Versturen
Verstuur deze aanvraag samen met alle bewijsstukken via de pagina www.hoorn.nl/tonk.
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