Vragen & antwoorden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
1. Wat is TONK?
De TONK staat dus voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de
gemeente voor hen die weinig inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. En die hierdoor
problemen hebben met het betalen van hun woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek,
de kosten van elektriciteit en gas. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand
(Participatiewet).
2. Waarom de TONK?
Veel inwoners van de Drechtsteden hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de
coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar voor
een deel uitoefenen. Hierdoor hebben zij minder inkomen dan voorheen. En mogelijk moeite om hun
woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.
3. Voor wie is het?
De TONK is bedoeld voor inwoners van de Drechtsteden die door de coronacrisis direct in financiële
problemen (dreigen te) raken, die niet kunnen terugvallen op een andere regeling of die mét een
eventuele regeling nog te weinig inkomsten hebben om de woonlasten te kunnen betalen. Om in
aanmerking te komen voor TONK is een aantal voorwaarden opgesteld.
4. Voorwaarden TONK?
1. De aanvrager "verklaart" dat er sprake is van een inkomensachteruitgang als gevolg van
coronamaatregelen.
2. Als drempelbedrag wordt aangesloten bij de huurliberalisatiegrens van afgerond € 750,-. De
kosten van huur/hypotheek moeten hoger zijn dan dit bedrag. Hierdoor zijn mensen met een
sociale huurwoning uitgesloten.
3. Er wordt alleen een tegemoetkoming vanuit de TONK verstrekt voor de woonkosten
huur/hypotheek boven de € 750,- en de energiekosten.
4. Een TONK tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,- per maand, om de kosten beheersbaar
te houden. Over een looptijd van 6 maanden komt dit neer op maximaal € 3.000,-.
5. Er geldt een inkomensgrens van 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Dat betekent
voor een alleenstaande (ouder) € 1.398,07 en voor gehuwden € 1.997,24 per maand. Inkomen
hierboven telt voor 30% mee als draagkracht.
6. Als peilmoment voor de inkomenssituatie van het huishouden wordt gekeken naar de
inkomenssituatie in de eerste maand van de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt
aangevraagd, en als het inkomen van die maand nog niet beschikbaar is, naar de maand
voorafgaand (het meest recente inkomen).
7. Er geldt een beperkte vermogenstoets, waarbij alleen wordt gekeken naar de beschikbare
geldmiddelen en wordt aangesloten bij de vermogensvrijlatingen van artikel 34 lid 2 onderdeel b
van de Participatiewet (dit komt neer op € 6.295,- voor een alleenstaande of € 12.590,- voor
een alleenstaande ouder /gehuwden).
8. Bij de aanvraag hoeven alleen de bewijsstukken ten aanzien van het inkomen en de kosten van
huur/hypotheek te worden ingeleverd.
9. Op basis van een hardheidsclausule kan in voorkomende gevallen een maatwerkoplossing
worden geboden.
10. We keren eenmalig het gehele bedrag voor de toegekende periode uit.
11. De hoogte van de toekenning TONK wordt berekend naar draagkracht: de relatie tussen de
hoogte van het (gezins)inkomen en de woon- en energiekosten, met een maximum van 500
euro per maand.
5. Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 500,- per maand.
6. Periode
De TONK is vanaf 5 maart 2021 met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode 1 januari
2021 tot en met juni 2021 (maximaal 6 maanden).

7. Hoe vraag ik de TONK aan?
Met het aanvraagformulier op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Klik hier voor het
aanvraagformulier TONK.

