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 MMM
Het maandagmorgenmoment
(inloopbijeenkomst voor werk, iedere
maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur op
het Inwonersplein te Roden) gaat in
augustus op de volgende dagen NIET
DOOR:
Maandag 3 augustus 2015
Maandag 10 augustus 2015
 MMM/Taalmeter
Op de maandagen 24 augustus en 31
augustus 2015 is er tijdens het MMM een
medewerker van de Stichting Lezen en
Schrijven aanwezig. Deze stichting stelt
zich ten doel: mensen helpen beter te leren
lezen en schrijven. Tijdens deze twee
ochtenden kunt u van 9.00 tot 10.30
terecht voor een toets. Dat is de
Taalmeter. Daarmee kan uw taalniveau
gemeten worden. Indien nodig, kunt u
lessen krijgen om beter te leren lezen en
schrijven. De Taalmeter en ook de
taallessen zijn voor u kosteloos.
 Kostendelersnorm in de
Participatiewet
In de Participatiewet is de
‘kostendelersnorm’ ingevoerd, waarbij de
uitkering lager wordt naarmate meer
personen hoofdverblijf hebben in dezelfde
woning. Er wordt hierbij gekeken naar het

aantal meerderjarige personen dat in
dezelfde woning woont. Het inkomen van
een meerderjarig kind of medebewoner
wordt niet verrekend met de uitkering van
andere leden van het huishouden, mits de
betrokkene geen gezamenlijke huishouding
voert.
Normbedragen volgens de
kostendelersnorm:
Eenpersoons huishouden
persoon)
Tweepersoons huishouden
persoon)
Driepersoonshuishouden
persoon)
Vierpersoonshuishouden
persoon)
Vijfpersoonshuishouden
persoon)

€ 962,63 (per
€ 687,59 (per
€ 595,91 (per
€ 550,07 (per
€ 522,57 (per

De kostendelersnorm kent enkele
uitzonderingen, namelijk studenten,
commerciële relaties en personen tot 21
jaar. Met betrekking tot de laatste groep
geldt dat jongeren tot 21 jaar (18, 19 en
20) niet mee tellen voor het vaststellen van
de kostendelersnorm van medebewoners .
De jongeren komen zelf, indien ze een
uitkering hebben, niet onder de
kostendelersnorm te vallen.
Kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ
Ook in de IOAW en IOAZ is de
kostendelersnorm ingevoerd. De uitkering
gaat geleidelijk naar 50% indien iemand
met één of meerdere meerderjarige
personen hoofdverblijf heeft in dezelfde
woning. De kostendelersnorm is niet van
toepassing op gehuwden. Deze krijgen
immers al elk 50% van de gehuwdennorm.

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

In tegenstelling tot de kostendelersnorm in
de Participatiewet, blijft de uitkering
uiteindelijk altijd op 50% ongeacht het
aantal mensen waarmee betrokkene
hoofdverblijf heeft in dezelfde woning.
Ook hier zijn studenten, commerciële
relaties en jongeren tot 21 jaar
uitgezonderd van de kostendelersnorm.
Deze wijziging is per 1 juli 2015 ingegaan


Tegemoetkoming WTOS verdwijnt;
eventueel kindgebonden budget?
Heeft u in het komende schooljaar (20152016) uw kind van 16 of 17 jaar oud op
een MBO-opleiding?
Ja?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor
een (hoger) kindgebonden budget. Op
www.toeslagen.nl kunt u lezen hoeveel
kindgebonden budget u in 2015 kunt
krijgen.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 verdwijnt
de tegemoetkoming (de zogenoemde
WTOS-regeling). Deze regeling voorzag in
een tegemoetkoming voor schoolkosten
voor kinderen van 16 of 17 jaar op het
MBO. Dit omdat deze kinderen nog niet in
aanmerking kwamen voor
studiefinanciering. Hiervoor in de plaats
wordt het kindgebonden budget hoger. Kijk
op www.toeslagen.nl hoeveel
kindgebonden budget u kunt krijgen.
 PC regeling
Wij willen u nogmaals attenderen op onze
PC regeling. De ISD Noordenkwartier heeft
per 1 oktober 2008 een PC regeling voor
minima met kinderen.
Het gaat hier om kinderen die wonen in de
gemeente Leek, Marum of Noordenveld en
die in groep 8 van het basisonderwijs zitten
of aan het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs deelnemen.
Het inkomen van de ouders mag niet hoger
zijn dan 110% van de voor hen geldende
bijstandsnorm, zie voor de actuele normen
www.noordenkwartier.nl/hoogtebijstandsuitkering en het vermogen mag
niet hoger zijn dan de maximale
vermogensgrens van € 11.790,00.
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Bovendien is het zo dat u momenteel niet
in het bezit mag zijn van een computer.

Hoogte maximale vergoeding
In de PC regeling staat dat u voor een
complete pc een maximale vergoeding
krijgt van € 455,00 en € 70,00 voor een
printer. Voor de prijzen hanteren wij de
Nibudnormen.
Voor de kosten van een
internetabonnement kunt u via het
minimafonds van uw gemeente een
vergoeding ontvangen. Informeer of u in
aanmerking komt voor deze regeling.
Informatie
Indien u meent dat u voor deze regeling in
aanmerking komt, kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de ISD
Noordenkwartier (050) 599 46 45. Dit kan
van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot
10.30 uur. Als u inderdaad van deze
regeling gebruik kunt maken, krijgt u een
aanvraagformulier toegestuurd en geven
de medewerkers u een toelichting op de
werkwijze van deze procedure.
 Project Sport en Bewegen
In het voorjaar van 2014 is een start
gemaakt met het project Sport en
Bewegen. Hierbij wordt iedere
woensdagochtend gesport onder
begeleiding van een sportinstructeur.
Er is nu sprake van een zomerstop, maar
na de zomer; vanaf 19 augustus gaan we
weer verder.
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Mocht u interesse hebben, dan kun u
informeren naar de mogelijkheden bij uw
contactpersoon.
Tijd:
1 keer per week fitness op
woensdagochtend van 08:45 uur–11:00 uur
Start/einddatum:
19 augustus t/m 16 december 2015
Plaats:
Fitnesscentrum, Kanaalstraat 60 D in
Roden
www.fitnesscentrumroden.nl

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

