
Was-wordt lijst beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Weert 2021, gewijzigd

A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
 Bestaande tekst  Nieuwe tekst
Artikel 3.  Aanvraag 
4. Een aanvraag voor de TONK kan worden 

ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 3. Aanvraag
4. Een aanvraag voor de TONK kan worden 

ingediend tot 1 oktober 2021.

B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst  Nieuwe tekst
Artikel 4.  Terugwerkende kracht

De TONK kan met terugwerkende kracht 
worden aangevraagd over de periode 1 januari 
tot en met 30 juni 2021

Artikel 4.  Terugwerkende kracht

De TONK kan met terugwerkende kracht 
worden aangevraagd over de periode 1 januari 
tot en met 30 september 2021

C. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst  Nieuwe tekst
Artikel 6.  Hoogte TONK
1. De hoogte van de TONK wordt eenmalig 

berekend op basis van de kosten genoemd 
in artikel 5 van deze beleidsregels over de 
maand januari 2021 of over de maanden 
dat er recht bestaat op de TONK, met een 
maximum van € 250, - per maand. Dit 
geldt voor een periode van maximaal 6 
maanden, dus voor maximaal € 1500, -.

Artikel 6.  Hoogte TONK
1. De hoogte van de TONK wordt eenmalig 

berekend op basis van de kosten genoemd 
in artikel 5 van deze beleidsregels over de 
maand januari 2021 of over de maanden 
dat er recht bestaat op de TONK.

D. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst  Nieuwe tekst
Artikel 8.  Duur, betaling en vorm TONK
1. De TONK kan maximaal worden toegekend 

voor de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 30 juni 2021;

Artikel 8.  Duur, betaling en vorm TONK
1. De TONK kan maximaal worden toegekend 

voor de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 30 september 2021;

E. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst  Nieuwe tekst

Artikel 10.  Inwerkingtreding, looptijd 
                   en Toepassingsbereik
2. Deze beleidsregels vervallen per 1 augustus 

2021;

Artikel 10.  Inwerkingtreding, looptijd  
                    en Toepassingsbereik
2. Deze beleidsregels vervallen per 1 

oktober 2021;


