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                   Lente 2021 

      Nieuwsbrief Werk&Inkomen  

Door de coronamaatregelen is het Stadhuis in Nijkerk en 

dus ook Werk&Inkomen beperkt bereikbaar. Het Loket 

MO (maatschappelijke ondersteuning) is dicht voor 

bezoek. We werken alleen op afspraak, telefonisch of 

via beeldbellen. Alleen in hele dringende gevallen is het 

mogelijk een fysieke afspraak te maken in het stadhuis.  

 

Voor informatie en contact: 

• Website gemeente Nijkerk 

 www.nijkerk.eu/werk-inkomen 

Hier kunt u ook formulieren downloaden en in enkele 

gevallen digitaal een aanvraag doen. 

• Loket MO: 

 loketmo@nijkerk.eu;  

 14 033 op werkdagen van 9.00 uur - 12.30 uur en 

op donderdag ook van 12.30 tot 17.00 uur. 

• Klantmanagers Werk&Inkomen 

 14 033 op werkdagen van 9.00 uur -12.30 uur. 

• Post voor Werk&Inkomen  

 postbus 1000, 3860 BA Nijkerk of u doet de post 

zelf in de brievenbus die buiten naast de hoofdingang 

van het Stadhuis hangt.  

Schrijf s.v.p. duidelijk op de enveloppe voor welke 

afdeling of medewerker de post is.  

 

Vanwege de toegenomen drukte door de corona-

maatregelen en regelingen kan het langer duren voordat 

wij reageren op uw (aan)vraag.  

Wij hopen op uw begrip.   

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het 

kabinet om ondernemers en zzp-ers te ondersteunen 

tijdens de coronacrisis. Het zorgt voor een uitkering voor 

levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis 

onder het sociaal minimum daalt. Er is ook een lening 

voor bedrijfskapitaal om liquiditeits-problemen als gevolg 

van de coronacrisis op te vangen.  

 

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd 

over de Tozo. Die informatie is inmiddels gewijzigd.    

De vermogenstoets in de Tozo 4 gaat niet door. 

Hieronder een kort overzicht van Tozo 3 en Tozo 4: 

 

• Tozo 3  

o periode: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021; 

o het is een verlenging van Tozo 2; 

o Tozo 2 loopt niet automatisch door, u moet Tozo 3 

dus apart aanvragen; 

o Tozo 3 kunt u niet over de hele periode met 

terugwerkende kracht aanvragen. 

 

• Tozo 4  

o periode: 1 april 2021 tot 1 juli 2021; 

o het is een verlenging van Tozo 3 met dezelfde 

voorwaarden; 

o Tozo 3 loopt ook niet automatisch door, u moet 

Tozo 4 dus apart aanvragen; 

o aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 

2021 tot en met 30 juni 2021. 

Meer informatie of een aanvraagformulier 

  https://www.nijkerk.eu/ondernemersdesk-corona; 

 Tozo@nijkerk.eu; 

 14 033 vragen naar mevrouw B. van Bennekom. 

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten. Dit is een uitkering voor als u minder inkomen 

heeft als gevolg van de coronamaatregelen en hierdoor 

problemen heeft met het betalen van uw woonkosten.  

 

Onder de woonkosten vallen: 

• kosten van huur en servicekosten;  

• kosten van de hypotheekrente en aflossing; 

• kosten van elektriciteit, gas en water; 

• kosten van OZB en opstalverzekering; 

• eventuele overige kosten ter beoordeling van de 

gemeente. 

De maximale woonkosten bij de berekening van de 

TONK-uitkering zijn € 1.500,00 per maand. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?  

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering 

als u voldoet aan deze voorwaarden:  

• u woont zelf permanent in de woning waarvan u de 

hoofdhuurder of de eigenaar bent;  

• u bent 18 jaar of ouder; 

• uw gemiddelde inkomen in oktober t/m december 

2020 is ten minste 30% minder dan uw inkomen in 

december 2019; 

• u kunt uw woonlasten niet meer uit het 

gezinsinkomen of uit uw vermogen betalen; 

Contact Werk&Inkomen 

 

Tozo 

 

TONK 
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• uw inkomen stijgt de komende maanden naar 

verwachting niet; 

• u heeft op dit moment minder dan € 6.295,00 

(alleenstaanden) of 12.590,00 (echt)paren)           

aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld 

om contant geld, geld op de (spaar)bankrekening van 

uzelf en uw eventuele partner.  

 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?  

Dat hangt af van uw situatie. We kijken naar:  

• de hoogte van uw (woon)kosten;  

• uw inkomen en beschikbare vermogen;  

• eventuele medebewoners met wie u de woonkosten 

kunt delen; 

• het deel van de kosten wat u zelf kunt betalen. 

De maximale tegemoetkoming is € 1.000,00 voor een 

alleenstaande (ouder) en € 1.500,00 voor een echtpaar 

voor de gehele periode (1 januari - 1 juli 2021.  

 
Hoe lang duurt de TONK-uitkering?  

U kunt de TONK uitkering in de periode van 1 januari 

2021 tot en met 30 juni 2021 voor maximaal 6 maanden 

krijgen. Korter kan natuurlijk, langer niet. U vraagt de 

TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de 

aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.  

 

TONK als laatste mogelijkheid  

Heeft u recht op een andere financiële regeling of 

uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-

uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Heeft u dan 

nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? 

Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.  

Meer informatie of een aanvraagformulier 

  www.nijkerk.eu/TONK;  

  TONK@nijkerk.eu; 

  14 033 vraag naar Loket MO. 

De gemeente biedt sinds 1 januari 2021 hulp aan 

ondernemers/zzp'ers met financiële problemen en 

schulden. Ook als zij hun bedrijf al hebben beëindigd of 

gaan beëindigen.  

 

Wanneer het u niet meer lukt om aan al uw betalingen te 

voldoen, kan de gemeente u helpen een oplossing te 

vinden. De gemeente Nijkerk schakelt hiervoor Menzing 

& Partners en het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) 

in. Beiden partijen hebben de noodzakelijke ervaring, 

expertise en certificering om ondernemers en zzp-ers te 

helpen. 

Het doel is volledige betaling van uw schulden aan uw 

schuldeisers. Als dit niet mogelijk is, kan er onder strikte 

voorwaarden aan uw schuldeisers om een gedeeltelijke 

kwijtschelding gevraagd worden. Als dit niet slaagt of 

opgezet kan worden, kunt u een beroep doen op de 

wettelijke schuldsaneringsregeling Wsnp (Wet op de 

schuldsanering natuurlijke personen). Ook kan er 

budgetbeheer, budgetbegeleiding of budgetcoaching 

worden ingezet.  

Meer informatie:  

  www.nijkerk.eu/shvo;  

 SHVO@nijkerk.eu; 

14 033 vraag naar een klantmanager zelfstandigen. 

 

De bijstandsuitkering wordt in de gemeente Nijkerk 

maandelijks achteraf uitbetaald, exclusief vakantiegeld. 

Als er geen bijzonderheden zijn, staat de uitkering 

uiterlijk op de 10e dag ná de betreffende maand op uw 

rekening. Bijvoorbeeld: de uitkering over maart 2021 

staat uiterlijk op 10 april 2021 op uw rekening. 

Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd als 

vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld rond de 

tweede week van juni. Als uw uitkering wordt beëindigd, 

dan ontvangt u het vakantiegeld na het beëindigings-

onderzoek. U ontvangt daar dan een brief over.  

Onlangs heeft u de aanslagen gemeente- en 

waterschapsbelasting voor 2021 ontvangen of misschien 

gaat u ze nog ontvangen.  

Lukt het niet om deze belastingen te betalen? Vraag dan 

een betalingsregeling aan bij Gemeenschappelijk 

Belastingkantoor LocosensusTricijn (GBLT). Als u een 

inkomen op bijstandsniveau heeft komt u misschien in 

aanmerking voor kwijtschelding.  

 

Meer informatie:  

 https://gblt.nl/  met de mogelijkheid tot inloggen op 

het eigen account via: Mijn Loket; 

 088-064 55 55 op werkdagen van 9.00 -17.00 uur; 

 GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

 

De nieuwsbrieven Werk&Inkomen staan ook op onze website. 

U  kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. 

Schuldhulpverlening ondernemers 

 

Vakantiegeld 2021 
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