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Uitbetaling uitkering 2018

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

April

23-04-2018

01-05-2018

Mei

25-05-2018

01-06-2018

Juni

22-06-2018

01-07-2018

Juli

25-07-2018

01-08-2018

Augustus

24-08-2018

01-09-2018

September

21-09-2018

01-10-2018

Oktober

25-10-2018

01-11-2018

November

23-11-2018

01-12-2018

December

17-12-2018

01-01-2019

 Gewijzigde bereikbaarheid
In verband met de volgende feestdagen zijn wij
in de maanden april en mei 2018 niet te
bereiken/gesloten op:
April:
Vrijdag 27 april (Koningsdag)
Mei:
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 11 mei (verplicht verlof)
Maandag 21 mei (tweede pinksterdag)
 Reorganisatie/opheffing ISD per 1 januari
2019
Misschien heeft u er via andere (media)kanalen
al het een en ander over vernomen. Per
1 januari 2019 vindt een gemeentelijke
herindeling plaats. Dan gaan de gemeenten
Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn (en het
gebied Middag, nu gemeente Winsum) samen
verder als één gemeente: de gemeente
Westerkwartier.

(uitvoering Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ)
straks weer door de gemeente zelf uitgevoerd
gaan worden. Door de huidige deelnemende
gemeenten (Leek, Marum en Noordenveld) is
daarom besloten dat per 1 januari 2019 de ISD
opgeheven wordt.
Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2019
(als uw recht op bijstand dan nog doorloopt) uw
woongemeente (Noordenveld of Westerkwartier)
verantwoordelijk is voor de verstrekking van uw
uitkering. Ook bijvoorbeeld aanvragen
bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag
et cetera worden dan door de nieuwe gemeente
overgenomen.
Wij zullen zorg dragen voor een zorgvuldige
overdracht van uw dossier en lopende
aanvragen, bezwaarschriften et cetera naar uw
gemeente. Dit uiteraard als u op 31 december
2018 al bij ons bekend bent, en uw uitkering in
2019 gewoon doorloopt.
Personele wijzigingen
Een deel van het (vaste) personeel van de ISD
zal overgaan naar de gemeente Westerkwartier,
en een deel naar de gemeente Noordenveld.
Een en ander kan betekenen dat u straks te
maken krijgt met nieuwe contactpersonen (voor
werk, inkomen et cetera). In 2018 willen we hier
al vast een start mee maken. Dit om straks ook
te bevorderen dat de overdracht per 1 januari
2019 soepel verloopt. Zodra dergelijke
wijzigingen bij u van toepassing zijn, krijgt u
daarvan persoonlijk bericht, hetzij vanuit de ISD
als organisatie, hetzij van uw nieuwe
contactpersoon rechtstreeks.

Binnen de gemeente Westerkwartier zullen de
werkzaamheden die de ISD nu uitvoert

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

z.o.z.

April 2018

Verdere informatie
Wij zullen door middel van deze maandelijkse
nieuwsbrieven (u kunt zich ook digitaal
abonneren), onze website en persoonlijke
berichtgeving u de komende tijd regelmatig
informeren over de wijzigingen en de overdracht
naar de gemeenten. Als u vragen heeft, kunt u
zich altijd wenden tot uw
contactpersoon/contactpersonen bij ISD
Noordenkwartier, via de gebruikelijke kanalen
(telefonisch spreekuur, e-mail, baliediensten).
 Meerkostenregeling 2018 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 2018 gemeenten
Leek en Marum.
De gemeenten Leek en Marum moeten eerst
een besluit nemen over een Meerkostenregeling
over het jaar 2018. Inwoners van deze
gemeenten kunnen daarom mogelijk vanaf
1 oktober 2018 weer de meerkostenregeling
aanvragen.
Tegen die tijd zal er aandacht aan deze regeling
worden besteed via het informatiebulletin en de
website.
 CV-training
Een goede eerste
indruk, die kunt u
maar één keer
maken. Uw
curriculum vitae,
oftewel cv, is het eerste waar een potentiële
werkgever naar kijkt. Uw cv is meer dan een
opsomming van uw werkervaring en
opleidingen. Het is uw unieke visitekaartje.
Tijdens de CV-training leert u uw cv duidelijk,
concreet, overzichtelijk en origineel te maken.

Wilt u zich aanmelden voor de CV-training? Of
wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met ISD Noordenkwartier.
projectenisd@noordenkwartier.nl
Telefoon:(050) 599 46 45
(op werkdagen van 09.00 uur tot 10.30 uur)
 NIEUW in Marum !!
SPORT en BEWEGEN
Binnenkort start er een sportproject in Marum.
Woont u in het Westerkwartier en wilt u weer
actief bezig zijn?
Tijdens het project Sport en Bewegen sport u
voor een goede gezondheid. Daarnaast doet u
nieuwe contacten op. Het is een opstap naar
een actiever leven.
Nieuwsgierig?
Neem contact op met uw contactpersoon voor
meer informatie
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank heeft met ingang van dinsdag
27 maart 2018 de deur weer geopend voor de
uitgifte van de zomercollectie.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van de
SVB 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.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
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