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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
April
22-04-2016
01-05-2016
Mei
24-05-2016
01-06-2016
Juni
23-06-2016
01-07-2016
Juli
22-07-2016
01-08-2016
Augustus
24-08-2016
01-09-2016
September
23-09-2016
01-10-2016
Oktober
24-10-2016
01-11-2016
November
23-11-2016
01-12-2016
December
22-12-2016
01-01-2017
 Gewijzigde openingstijden
In verband met de volgende feestdagen zijn
wij in de maanden april en mei 2016 niet te
bereiken/gesloten op:
April:
Woensdag 27 april (Koningsdag)
Mei:
Donderdag 5 mei (bevrijdings-en
Hemelvaartsdag)
Vrijdag 6 mei (verplicht verlof)
Maandag 16 mei (tweede pinksterdag)
 Individuele studietoeslag:
Deze regeling is bedoeld voor mensen die
een opleiding volgen, en die door een
beperking niet in staat zijn om zelfstandig het
minimumloon te verdienen.
De regeling wordt uitgevoerd door de ISD
Noordenkwartier.
Wanneer komt u in aanmerking voor de
studietoeslag?
Om in aanmerking te komen voor de regeling
tegemoetkoming meerkosten moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:



U bent 18 jaar of ouder;



U heeft recht op studiefinanciering op
grond van de Wet studiefinanciering 2000
(WSF 2000) of een tegemoetkoming op
grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en
schoolkosten.(WTOS);



Uit een medische keuring moet blijken
dat u niet in staat bent het wettelijk
minimumloon te verdienen en geen
mogelijkheden heeft tot
arbeidsparticipatie. Voor deze medische
keuring kan de ISD een
arbeidsdeskundige inschakelen.

Hoogte van de tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt
€ 125,45 per persoon per maand. Dit bedrag
geldt per 1 januari 2016.
Vermogen:
Van toepassing zijn de vermogensbepalingen
als vermeld in artikel 34 van de
Participatiewet. De vermogensgrenzen zijn
€ 5.920,00 voor een alleenstaande en
€ 11.840,00 voor een alleenstaande ouder en
gehuwden. (Norm 1 januari 2016.)
Eerst meer weten?
Twijfelt u of u voor deze regeling in
aanmerking komt? De medewerkers van de
ISD helpen u graag verder, zij zijn iedere
werkdag te bereiken tussen 09.00 – 10.30
uur via telefoonnummer (050) 599 46 45. U
kunt ook een e-mail met uw vragen sturen
naar: info@noordenkwartier.nl
Vermeld in uw mail in ieder geval uw
geboortedatum.


Het juridisch spreekuur gemeente
Noordenveld is gewijzigd.
Het juridisch spreekuur vindt plaats elke
vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur in het
Inwonersplein, Schoolstraat 50, te Roden.
Z.O.Z.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet u
zich eerst aanmelden. Aanmelden kan bij de
balie van WiN (Welzijn in Noordenveld) in het
Inwonersplein, tot de donderdag voorafgaand
(uiterlijk 16.00 uur) of via telefoonnummer
(050) 317 65 00.
Het spreekuur zal worden bemenst door
advocaten van Strix advocaten.

-

gebruikelijk gezien; u hoeft dat als zodanig
niet aan de ISD te melden.

-

Heeft u een hobby en verricht u voor die
hobby activiteiten? Als dat beperkt is in
omvang en het is niet op winst of
financieel voordeel gericht, dan hoeft u dat

-

 Inlichtingenplicht
Informatie over verkoop van privégoederen en
(hobbymatige) activiteiten.
Bijstand is het vangnet van de sociale
zekerheid. Het is de laatste mogelijkheid om
in de kosten van ons bestaan te voorzien.
Daarom zijn alle middelen van het bestaan
van belang voor het vaststellen van het recht
op bijstand. Of kunnen ze van belang zijn.

overstijgen? Of zaken die u inkoopt (via
welk kanaal dan ook) om ze vervolgens
(door) te verkopen? Dan is er al snel
sprake van zaken die van invloed kunnen
zijn op uw recht op uitkering en daarmee
van zaken die u aan ons door moet geven.
-

Wij raden u dringend aan bij twijfel of iets
al dan niet gemeld moet worden, zaken
altijd aan ons te melden.

-

Ook raden wij u dringend aan van
eerdergenoemde activiteiten en zaken een
overzicht bij te houden, zo mogelijk

Naast de vangnetgedachte van de bijstand is
daarbij de eigen verantwoordelijkheid van
iedereen van groot belang.
Hieronder proberen wij, voor wat betreft het
verkopen van privégoederen en het verrichten
van (hobbymatige) activiteiten, een algemene
lijn aan te geven.
In artikel 17 van de Participatiewet staat de
inlichtingenplicht. Dit betekent (onder meer!)
dat u al uw inkomsten moet opgeven. Het
maakt niet uit of het om bedrijfsmatig of
hobbymatig verrichte activiteiten gaat. Bij
bijstandsverlening gaat het naast
daadwerkelijk ontvangen inkomsten ook om
werkzaamheden waar normaal gesproken een
beloning tegenover staat. Dat heet in de
Participatiewet “op geld waardeerbare
arbeid”: activiteiten/werk waarvoor u in alle
redelijkheid loon had kunnen krijgen.
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het melden
van activiteiten, ontvangen van inkomsten
hieruit en het verkopen van privé-goederen?
-

Het af en toe verkopen van privégoederen
(bijvoorbeeld door uw minderjarige
kinderen op de vrijmarkt, uw eigen
tweedehandsfiets of oude computer via
Marktplaats) wordt als algemeen

ook niet aan ons te melden.
Structurele activiteiten en verkopen?
Activiteiten die het hobbymatige karakter

-

voorzien van sluitende en verifieerbare
bewijsstukken.
Hiermee voorkomt u eventuele vervelende
gevolgen (bijvoorbeeld terugvordering
en/of een boete).

Neem bij twijfel altijd contact met ons op!
 Nieuws van de Kledingbank
De collectiewisseling is klaar! Op dinsdag 5
april opent de Kledingbank weer de deuren en
bent u van harte welkom!
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek
uw ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
uitkeringsspecificatie bij u hebt! Als dit niet
het geval is, kunnen wij GEEN kleding
meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
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