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Bij dit informatiebulletin vindt u een folder die
hoort bij het artikel “Beter in je vel” te vinden op
de achterzijde.
 Gewijzigde openingstijden
In verband met de volgende feestdagen zijn wij
in de maanden april, mei en juni 2017 niet te
bereiken/gesloten op:
April:
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
Maandag 17 april (tweede paasdag)
Donderdag 27 april (Koningsdag)
Vrijdag 28 april (verplicht verlof)
Mei:
Vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag)
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 26 mei (verplicht verlof)
Juni:
Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)
 Meerkostenregeling 2017 gemeente
Noordenveld.
De ambtshalve toekenning en uitbetaling van de
Meerkostenregeling gemeente Noordenveld
heeft inmiddels plaatsgevonden. Heeft u nog
geen betaling ontvangen, dan verzoeken wij u

contact met ons op te nemen indien u denkt dat
u wel recht op de regeling heeft.
 Meerkostenregeling 2017 gemeenten
Leek en Marum.
De gemeenten Leek en Marum moeten eerst
een besluit nemen over een Meerkostenregeling
over het jaar 2017. Inwoners van deze
gemeenten kunnen daarom mogelijk vanaf
1 oktober 2017 weer de meerkostenregeling
aanvragen.
Tegen die tijd zal er aandacht aan deze regeling
worden besteed via het informatiebulletin en de
website.
 Telefonische bereikbaarheid
Het komt de laatste tijd vaak voor dat cliënten
buiten het telefonisch spreekuur bellen met het
cliëntennummer of het zakelijke nummer van de
ISD Noordenkwartier.
Deze telefoontjes komen uit bij het Gemeentelijk
Contact Centrum (GCC) van de gemeente
Noordenveld.
De medewerksters van het GCC kunnen deze
telefoontjes niet doorverbinden naar de ISD.
Wij raden u daarom aan alleen, indien nodig,
gedurende de tijden van het telefonisch
spreekuur contact met ons op te nemen zodat
wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
De ISD is voor haar cliënten bereikbaar op
werkdagen tussen 09.00 – 10.30 uur op
telefoonnummer (050) 599 46 45.
 Humanitas Get a grip
Leer beter met je geld omgaan
Heb je moeite om met je geld rond te komen?
Ben je tussen de 16 en 27 jaar en woon je in het
Westerkwartier?

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

Een vrijwilliger van Get a grip leert je hoe je
goed met geld om kunt gaan, hoe je kunt
bijhouden wat er maandelijks binnenkomt en
wat er uit gaat. Samen wordt er gezocht naar
oplossingen als je geldzaken uit de hand
dreigen te lopen, of er schulden zijn.
Na verloop van tijd zijn je geldzaken op orde en
kun je er zelf mee verder. De vrijwilliger komt bij
je thuis of spreekt met je af op een plaats waar
jullie samen kunnen werken.
Meer weten over Get a Grip?
Ben je tussen de 16 en 24 jaar? Zoek je hulp bij
jouw financiën? Dan kan je hulp krijgen van een
vrijwilliger van Humanitas. Je werkt samen met
de vrijwilliger om je geldzaken op orde te
krijgen.
Heb je vragen of wil je hulp van een vrijwilliger,
neem dan contact op met:
Humanitas afdeling Westerkwartier
Thuisadministratie Get a Grip
Bel of App: 06 33 64 58 71
Mail: humatawk@gmail.com
Of kijk op onze site:
www.humanitas.nl/westerkwartier
 Beter in je vel
Om bewegen en ontspannen voor iedereen
mogelijk te maken, biedt Anita van der Velde
van Sanatha (Yin Ambiance en YogaHuis Leek)
kosteloos drie lessen Yin Yoga aan in ’t
Marheem Marum. Wil je meer weten of heb je
belangstelling ga gauw naar de bijlage bij dit
informatiebulletin, daar vind je meer informatie.
Aanmelden kan via www.info@sanahata.nl. Ook
vragen kunnen via dit mailadres gesteld worden.
Voor wie het leuk lijkt, grijp je kans!!
 Vakantie / verblijf buitenland
De vakantieperiode breekt weer aan. Dan is het
goed om te weten hoe wij als Sociale Dienst
daarmee omgaan.
Als u op vakantie gaat, of om een andere reden
ergens anders verblijft dan op uw woonadres,
dan moet u dat bij ons melden.
In geval van vakantie moet dat via het speciaal
daarvoor beschikbare meldingsformulier. Deze
vindt u op onze website, maar u kunt hem ook
gewoon bij ons opvragen. Verblijft u om een
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andere reden tijdelijk niet op uw woonadres, dan
kun u dat vermelden op het groene
wijzigingsformulier.

Gaat u naar het buitenland, hetzij op vakantie,
hetzij om een andere reden, dan mag dat in
totaal maximaal vier weken per kalenderjaar
zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
Deze weken hoeven niet persé aaneengesloten
te zijn.
U kunt dus bijv. in juni twee weken op vakantie
gaan en in oktober nog eens (of op dat moment
bijv. op familiebezoek). Verblijft u langer dan
vier weken in het buitenland, dan hebt u over de
periode dat u daar langer bent geen recht op
bijstand. Uw uitkering zal na afloop van die vier
weken dan ook worden beëindigd, of in ieder
geval worden ingetrokken over de periode dat u
langer in het buitenland bent.
Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij ons
melden. De regels t.a.v. een vakantie in
Nederland zijn echter veel soepeler. Of en hoe
lang u in Nederland op vakantie mag,
is mede afhankelijk van de verplichtingen die in
uw situatie aan de bijstandsverlening zijn
verbonden. U moet zich aan de
arbeidsverplichting houden die aan u is
opgelegd. U dient dan o.a. ook gehoor te geven
aan uitnodigingen van de ISD Noordenkwartier.
Tevens kan worden gekeken of u het merendeel
van de tijd wel in het werkgebied van de ISD
Noordenkwartier verblijft omdat u dan alleen
recht heeft op een uitkering van de ISD
Noordenkwartier.
Overleg met uw contactpersoon bij de ISD
Noordenkwartier voor u uw vakantie boekt is
raadzaam. Op de website:
www.noordenkwartier.nl vindt u onder de knop
“Inkomen” het formulier “vakantiemelding”. Deze
kunt u invullen en terugsturen naar de ISD.
U kunt ook een formulier opvragen tijdens het
telefonisch spreekuur.
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