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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van
08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30.  
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Vanaf 1 maart 2021 is de Tijdelijke Ondersteu-
ning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht. 
De voorbereidingen zijn afgerond en u kunt vanaf 
nu een aanvraag indienen.

Wat is de TONK?
De TONK is een tijdelijke regeling om inwoners 
een tegemoetkoming te bieden in noodzakelijke 
vaste lasten, vooral woonlasten zoals huur of ei-
gen woning. Deze tegemoetkoming is bedoeld 
voor huishoudens die te maken hebben met een 
inkomensterugval (bijv. in WW gekomen of min-
der omzet in eigen bedrijf) als gevolg van de 
coronacrisis en die daardoor de noodzakelijke 
kosten niet meer (geheel) kunnen betalen uit 
het eigen inkomen. Het gaat hierbij om een te-
gemoetkoming in de kosten zoals huur en vaste 
lasten, dus niet alles wordt vergoed. De TONK 
geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2021 en loopt voorlopig tot en met 30 
juni 2021.

Wat zijn de voorwaarden
Voor de TONK zijn dit de belangrijkste voor-
waarden:
• Uw inkomen (samen met dat van uw even-
 tuele partner) van de maand januari 2021 
 moet 30% lager zijn dan uw (gezamenlijk) in-
 komen in de maand januari 2020.
• Bij ondernemers toetsen we het inkomen per 
 jaar of per kwartaal.
• U moet op het aanvraagformulier verklaren 
 dat dat komt door de coronacrisis.
• Uw vermogen (zoals contant geld, bankreke-
 ning, beleggingen) mag niet meer zijn dan:
 - Voor de gehuwden/samenwonenden:
  € 25.180
 - Voor een alleenstaande ouder:€ 25.180
 - Voor een alleenstaande: € 12.590
• U moet rechtmatig in Nederland verblijven, in 
 Mook en Middelaar wonen en u bent niet in 
 de gevangenis of langdurig buiten Nederland.
• U ontvangt geen bijzondere bijstand woon-
 kostentoeslag.
• De woonlasten moeten hoger zijn dan het be-
 drag van de tegemoetkoming (zie hierna).

• Afhankelijk van uw situatie gelden extra voor-
 waarden.

Wat is het bedrag van de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming bedraag 50% van de woon-
lasten (huur minus huurtoeslag / hypotheeklas-
ten, gas, water en elektra) die u zelf moet beta-
len tot een maximum van:
- Voor gehuwden / samenwonenden: 

€ 275 per maand
- Voor een alleenstaande ouder: 

€ 250 per maand
- Voor een alleenstaande: € 225 per maand
Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan betalen
wij de tegemoetkoming ineens uit over de maan-
den januari tot en met juni 2021.

Hoe aanvragen?
U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij 
de gemeente. Daarvoor gebruikt u het aan-
vraagformulier TONK dat u kunt downloaden 
van onze website www.mookenmiddelaar.nl (typ 
TONK in het zoekvenster). U vult dat formulier 
hellemaal in en ondertekent het. Ook uw even-
tuele partner moet ondertekenen. U maakt een 
kopie van alle bewijsstukken die op het formu-
lier worden gevraagd en daarna stuurt u alles 
naar de gemeente.
Er is geen persoonlijk gesprek, dus u hoeft niets 
mee te nemen. U stuurt het formulier en alle 
bewijsstukken per post naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?
Wij handelen de aanvraag zo snel mogelijk af, 
bij voorkeur binnen 4 weken, maar dat kan al-
leen als we alle gegevens hebben. Op grond van 
de wet is de behandeltermijn maximaal 8 weken 
gerekend vanaf de datum dat wij uw aanvraag 
hebben ontvangen.

Zijn er beleidsregels?
Ja, het college heeft de Beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 ge-
meente Mook en Middelaar vastgesteld. U kunt 
de volledige tekst van de beleidsregels vinden 
op www.overheid.nl.

Aanvraag indienen voor de TONK

Gemeentehuis gesloten

In verband met Goede Vrijdag en Pasen 
is het gemeentehuis gesloten op 

vrijdag 2 april 2021 en op 
maandag 5 april 2021. 

Er komt een extra buurtbus, die in ieder geval 
van Middelaar naar Malden zal rijden, via station 
Mook-Molenhoek. Heeft u interesse om als vrij-
williger een bijdrage te leveren aan de nieuwe 
buurtbus? Meldt u dan aan via: 
www.buurtbus.com

Vrijwilligers nieuwe 
buurtbus gezocht



www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 8 april worden de volgende onderwerpen be-
handeld:
• Verordening commissie bezwaarschriften Mook en Middelaar 2021
• Kaders Grondstoffenplan Omgekeerd inzamelen
• Bestemmingsplan Eindweg 9 Middelaar
• Ontwerp-voorkeursbeslissing Lob van Gennep
• Afscheid raadslid de heer D. Leseman
• Toelaten raadslid mevrouw S. De Vito - van den Bouwhuijsen

Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen.

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of: 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 
Stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie 
van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (com-
missie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meerdere inspre-
kers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Overkwartierstraat 4 Mook plaatsen veranda met inpandig schuurtje en  
 erfafscheiding.
• Kampweg 1 (voorlopig) Middelaar bouwen vrijstaande woning.
• Heumensebaan 19 Molenhoek plaatsen dakkapel op voorgevel.
• Ringbaan 50 Molenhoek plaatsen kozijn in gevel.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• St. Antoniusstraat 25 Mook verbouwen woning.
• Schildersweg 1a Plasmolen bouwen carport in voortuin.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Avilaweg 1 Mook plaatsen container t.b.v. sloopwerkzaamheden.
• Ringbaan 66 Molenhoek plaatsen bouwafvalcontainer i.v.m. verbouwing. 
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