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Inwoners van Sittard-Geleen die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen 
hebben, kunnen vanaf nu een eenmalige tegemoetkoming van 750 of 1500 euro 
aanvragen bij participatiebedrijf Vidar. Deze regeling is er om hun tegemoet te komen 
in hun woonlasten. 

Het gaat om huur- of hypotheeklasten en kosten van gas, water en elektriciteit. Om hiervoor 
in aanmerking te komen, moet het (netto) gezinsinkomen als gevolg van de coronacrisis in 
de maand januari 2021 minstens 25 procent lager zijn dan in januari 2020. Ook mag het 
vermogen van alleenstaanden niet hoger zijn dan 6295 euro. Voor een gezin geldt een 
vermogensgrens van 12.590 euro. Of de eenmalige tegemoetkoming 750 of 1500 euro is, 
hangt af van de hoogte van het totaalinkomen en de woonlasten. 

Terugwerkende kracht 

Deze geldbedragen komen van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 
Het kabinet maakt voor de TONK 260 miljoen euro vrij als onderdeel van het economisch 
steun- en herstelpakket. De noodmaatregel heeft een terugwerkende kracht en geldt van 1 
januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Lees ook: Werkgevers: ‘Kabinet kijkt naar verdere verruiming van de coronasteun’ 

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de TONK vormgeven. Sittard-Geleen gaat hierbij uit 
van vertrouwen, legt wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding) uit. „We vragen alle 
inwoners om een eigen verklaring af te leggen over de inkomensterugval als gevolg van de 
coronacrisis. We gaan niet vragen om bewijsstukken hiervoor. Het enige dat mensen hoeven 
aan te tonen, is de hoogte van hun inkomen.” 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210311_95703071


Buiten beschouwing 

Bij de beoordeling van dit inkomen kiest Sittard-Geleen ervoor om de winst of het verlies uit 
een eigen onderneming buiten beschouwing te laten, vult Schmitz aan. „Dit geldt tevens voor 
het vermogen in een eigen woning. Door deze criteria verloopt de inkomensbeoordeling 
makkelijker, waardoor we mensen sneller kunnen helpen.” 

Schuldhulp 

Een ander voordeel is dat wie deze ondersteuning krijgt mogelijk structureel verder geholpen 
kan worden, zegt Schmitz. „Vidar is bij de aanvragen extra alert op het signaleren van 
schulden en werkloosheid. Zij kunnen mensen doorverwijzen naar onder meer de 
schuldhulpverlening van de Kredietbank Limburg en bij Vidar kunnen mensen worden 
ondersteund in de doorstroom naar werk.” 

Lees ook: Hulp voor jongeren in de Westelijke Mijnstreek, die met torenhoge schulden 
kampen 

Een aanvraag indienen voor de TONK in Sittard-Geleen kan door te bellen met Vidar (046-4777272), 
dat vervolgens een formulier per post opstuurt. 
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