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Aanvulling
In de nieuwsbrief van gisteren werd er gesproken over de Tozo en TONK regeling. Deze
informatie was niet volledig, excuses daarvoor. In onderstaand bericht vindt u de juiste
informatie over deze regelingen.

Regelingen: Tozo en Tonk
Bij de gemeente zijn veel vragen binnengekomen over deze regelingen.
Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen.
Tozo
De Tozo is een aanvulling op het gezinsinkomen en is daarom hoger voor
een echtpaar of partners. De uitkering wordt daarom toegekend aan beide
partners, elk voor de helft. Dit betekent dat u beiden een jaaropgave
ontvangt.
Heeft u of uw partner inkomen ontvangen? Deze inkomsten worden verrekend met de Tozo. Dit
ziet u terug in de jaaropgave. De bedragen op de jaaropgave van u en van uw partner zijn dan
niet hetzelfde.
De Tozo heeft mogelijk ook effect op uw belastingaangifte. Ontvangt u nu de Tozo of heeft u de
Tozo ontvangen? Dan hebben wij u een brief gestuurd over de fiscale gevolgen.
TONK
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor
als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen
heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten
van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De
TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).
TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV
op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een
andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te
betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6
maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet.
Aanvragen
Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen. Wij zijn nu bezig met het uitwerken van de
regeling. Wij houden u op de hoogte.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u bedrijven@renkum.nl toe aan uw adresboek.

