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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

Kunt u door de coronacrisis uw noodzakelijke 
woonkosten niet meer betalen omdat uw inko-
men onverwacht minder is geworden? Bijvoor-
beeld als u in de WW bent gekomen of minder 
omzet hebt in eigen bedrijf. Dan komt u mogelijk 
in aanmerking voor de TONK-regeling. 

Wat is de TONK?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Het is een tijdelijke re-
geling voor mensen die door een onverwachte 
en plotselinge terugval van hun inkomen de 
noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. 
Denk aan: huur, hypotheek en kosten van gas, 
water en elektriciteit. Het gaat hierbij om een 
tegemoetkoming, dus niet alles wordt vergoed.  
De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2021 en loopt tot 1 oktober 2021.

Voorwaarden
De TONK is er voor u als: 
• Uw inkomen (samen met dat van uw even- 
 tuele partner) van de maand januari 2021  
 30% lager is dan uw (gezamenlijk) inkomen  
 in de maand januari 2020. Geeft dit geen  
 goed beeld, dan kijken we naar een langere  
 periode. Bij ondernemers toetsen we het in- 
 komen per jaar of per kwartaal. 
• U op het aanvraagformulier verklaart dat deze  
 daling komt door de coronacrisis.
• Uw vermogen (zoals contant geld, bankreke- 
 ning, beleggingen) niet meer is dan:
 - Voor de gehuwden/samenwonenden:
   € 25.180
 - Voor een alleenstaand ouder: € 25.180
 - Voor een alleenstaande: € 12.590
 - We kijken niet naar bedrijfsvermogen of op- 
  gebouwd pensioen.

• U rechtmatig in Nederland verblijft, in Mook  
 en Middelaar woont, niet in de gevangenis zit  
 of langdurig buiten Nederland verblijft.
• Uw woonlasten hoger zijn dan het bedrag van  
 de tegemoetkoming (zie hierna).

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, betalen wij 
de tegemoetkoming ineens uit over de maan-
den januari tot en met juni 2021 en daarna per 
maand.

Makkelijk aan te vragen
Geldt dit voor u? Dien dan een schriftelijke aan-
vraag in bij de gemeente. 
• Gebruik hiervoor het aanvraagformulier  
 TONK, dat u kunt downloaden van onze web- 
 site www.mookenmiddelaar.nl (type TONK in  
 het zoekvenster). 
• Vul dat formulier hellemaal in en onderteken  
 het. Ook uw eventuele partner moet onder- 
 tekenen.
• Maak een kopie van alle bewijsstukken die op  
 het formulier worden gevraagd.
• Stuur alles per post naar de gemeente: 
 Postbus 200, 6585 ZK Mook.

Hoe lang duurt het?
Wij handelen de aanvraag zo snel mogelijk af, 
bij voorkeur binnen 4 weken, maar dat kan  
alleen 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.

Vragen of inlichtingen
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten;  
bel dan naar het Klantcontactcentrum:
024 - 696 91 11.

Verstrekking persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
In de basisregistratie personen (BRP), de offi-
ciële naam voor de Nederlandse bevolkingsad-
ministratie, staan persoonsgegevens van alle 
inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. 
Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook 
gegevens over een eventueel huwelijk of gere-
gistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen.

Deze gegevens worden veelal automatisch door-
gegeven aan de overheid en maatschappelijke 
instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de 
uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instel-
lingen baseren hun beslissingen vaak direct op 
de informatie uit de BRP. Welke informatie aan 
deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking 
kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is 
voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u beschik-
bare gegevens in de basisadministratie aan hen 
te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt 
u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. 
Het gaat dan om verstrekkingen aan:
• Derden (zoals een curator of advocaat voor  
 het opstellen van dagvaardingen)
• De stichting interkerkelijke ledenadminis- 
 tratie (die de ledenadministratie bijhoudt voor  
 kerkgenootschappen)
• Overige niet-commerciële instellingen, zoals  
 sport- en muziekverenigingen of particulieren. 

U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken om 
aan de voorgenoemde instellingen geen gege-

vens over u uit de basisregistratie te verstrek-
ken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschik-
baar bij het KlantContactCentrum (KCC). Nadat 
uw verzoek is verwerkt ontvangt u daarvan een 
bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in 
de het afgelopen jaar gegevens over u zijn ver-
strekt dan kunt u daarvan schriftelijk een over-
zicht opvragen bij de gemeente. Binnen enke-
le weken krijgt u dit overzicht dan (kosteloos) 
thuisgestuurd. 

Het is van groot belang dat de over u in de ba-
sisregistratie opgenomen gegevens juist en ac-
tueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan con-
tact op met het KCC van de gemeente. Over uw 
rechten en verplichtingen in het kader van de 
basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze 
folder kunt u verkrijgen bij het KCC.

Minder inkomen door corona? 
Maak gratis gebruik van de TONK
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.offi cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrij-
gen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Riethorsterweg 19a Plasmolen tijdelijk plaatsen woonunit.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Riethorsterweg 19a Plasmolen bouwen woning.

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Bovensteweg 16 Mook wijzigen gevels en dak woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Mortel 8d Mook plaatsen dakkapel.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 15 juli 2021 het bestemmings-
plan ‘Middelweg 100, Molenhoek’ heeft vastgesteld. Dit bestemmings-
plan met de hierbij behorende stukken zal per 23 juli 2021 gedurende 
zes weken digitaal ter inzage liggen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentifi catienummer is NL.IMRO.0944.Middelweg100-VA01. 

Initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bedrijfsbebouwing, het 
actieve tankstation, de vrijstaande bedrijfswoning en het omliggende ter-
rein te slopen en hier vervolgens twee appartementengebouwen van elk 
16 appartementen te realiseren. Eén complex zal koopappartementen 
bevatten. Het andere complex bevat appartementen voor sociale huur. 
Beide complexen zullen bestaan uit drie woonlagen, met parkeergarages 
half onder het maaiveld gesitueerd bij de koopappartementen. Aan de 
oostzijde van het plangebied worden 23 parkeerplaatsen gerealiseerd. 
De bestemming wordt hiertoe omgezet naar Wonen.  

Coördinatieregeling
De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 september 2020 be-
sloten, volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, om voor 
het project aan de Middelweg 98 en 100 te Molenhoek een coördinatie-
regeling toe te passen. Concreet betekent dit dat verschillende besluit-
vormingsprocedures, formele stappen en rechtsbescherming onder één 
procedure worden gebracht. Belanghebbenden kunnen hierdoor integraal 
(volledig) kennisnemen van het plan en hiertegen hun eventuele zienswij-
ze kenbaar maken. Om deze reden worden zowel het defi nitieve bestem-
mingsplan als ook het besluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. 
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt 
aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden ver-
zocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale 

versie van Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. 
Zo blijft u elke week via uw e-mail op de hoogte van de 

belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u 
uw e-mailadres doorgeven bij het KlantContactCentrum van 

de gemeente: telefonisch 024 - 696 91 11 
of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl


