AUGUSTUS 2017

 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Augustus
24-08-2017
01-09-2017
September 22-09-2017
01-10-2017
Oktober
24-10-2017
01-11-2017
November
23-11-2017
01-12-2017
December
20-12-2017
01-01-2018
 Nieuwe bedragen per 1 juli 2017
Omdat het wettelijk minimumloon is verhoogd
per 1 juli 2017 worden de uitkeringsnormen
(Participatiewet) daar ook op aangepast.
Normaal gesproken gebeurt dit twee keer per
jaar, te weten in januari en juli. Kijk voor de
juiste bedragen op
www.noordenkwartier.nl/bijstandsuitkering
of neem contact op met uw contactpersoon.
 Het Inwonersplein in de zomer
In de periode van 31 juli t/m 25 augustus is het
Inwonersplein vanaf 12.00 uur gesloten. De
organisaties zijn wel telefonisch te bereiken op
telefoonnummer (050) 317 65 00 (met
uitzondering van de ISD) of toegankelijk voor
mensen die een afspraak hebben.
 Word Taalvrijwilliger in Noordenveld
(herhaald bericht)

In Nederland heeft 12% van de Nederlanders
moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden. Dit is 1 op de 9 mensen. Deze
mensen kunnen vaak moeilijk aan een baan
komen, leven ongezonder en zijn ongelukkiger
dan mensen die dit wel goed kunnen.

Samen met Stichting Lezen & Schrijven zet de
gemeente Noordenveld, de bibliotheek
Noordenveld, Stichting WiN en het Alfa-college
een Taalhuis in Roden op.
Samen staan we sterk!
Om duizenden volwassenen te helpen beter te
lezen, schrijven, spreken en luisteren hebben
we jou als taalvrijwilliger nodig. Als
taalvrijwilliger kun je hier een belangrijke
bijdrage aan leveren. Het is een unieke,
leerzame ervaring waarmee je het verschil in
iemands leven kunt maken. Geef je op voor een
gratis training en ga aan de slag als
taalvrijwilliger! Ook als je geen ervaring hebt in
het onderwijs.
Voorlichting
Lijkt het je leuk om taalvrijwilliger te worden?
Kom dan naar de voorlichting op woensdag
6 september 2017 in de bibliotheek aan de
Heerestraat 178 te Roden. De inloop is vanaf
19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. De
voorlichting duurt ongeveer een uur. Na de
voorlichting kun je beslissen of je de training wilt
volgen.
Wil je meer informatie of je direct opgeven voor
de voorlichting en training? Stuur dan een mail
naar Doutzen Sloterdijk, Taalhuiscoördinator
Noordenveld: info@taalhuisnoordenveld.nl
 Verdienen naast uw uitkering en
werkervaring opdoen met Flextensie
Inmiddels is de eerste informatiebijeenkomst
van Flextensie geweest en hebben maar liefst
25 mensen zich aangemeld. Zij gaan geld
verdienen naast hun uitkering en doen hiermee
werkervaring op. Wilt u ook aan het werk via
Flextensie? Neem dan contact op!

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

Wat is Flextensie?
Heeft u een uitkering en wilt u graag aan het
werk? Maar mist u de werkervaring en het
netwerk dat nodig is? Met Flextensie kunt u
tijdelijk of flexibel aan het werk, terwijl u uw
uitkering behoudt. U werkt bij opdrachtgevers in
uw regio, die passen bij wat u wilt en kunt.
U gaat er niet alleen financieel op vooruit, maar
ontmoet ook nieuwe mensen, vergroot uw
netwerk, doet nieuwe ervaringen op en u wordt
beloond voor uw inzet!
Wat biedt Flextensie?
 Een extra netto vergoeding per gewerkt uur
bovenop de uitkering (dit heeft geen
gevolgen voor uw uitkering of voor uw
toeslagen).
 Kans vergroten op uitstroom uit de uitkering
(recente werkervaring op uw cv).
 Werkervaring op tijdelijk werk.
 Een kans om te laten zien wat u kunt bij de
opdrachtgever.
Contact
Wilt u meer informatie over Flextensie?
E-mail:
flextensie@noordenkwartier.nl
Telefoon:
(050) 599 46 45
Website:
www.flextensie.nl
 Inlichtingenplicht artikel 17
Participatiewet
Wanneer u een uitkering ontvangt op grond van
de Participatiewet heeft u een inlichtingenplicht
op grond van artikel 17 Participatiewet. Wat
staat er eigenlijk in dit artikel?
Artikel 17 lid 1 Participatiewet zegt:
“De belanghebbende doet aan het college op
verzoek of onverwijld uit eigen beweging
mededeling van alle feiten en
omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs
duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen
zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op
bijstand.”
Wat houdt dit precies in?
 Op verzoek: wanneer u gevraagd wordt
om gegevens in te leveren;


Uit eigen beweging: u neemt zelf het
initiatief indien er sprake is van een
wijziging;
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Onverwijld: onmiddellijk doorgeven door
middel van het mutatieformulier uiterlijk
op de eerstvolgende inleverdatum.;



Alle feiten en omstandigheden: Alle
wijzigingen met bewijsstukken op het
gebied van:
 Inkomsten (bijv.; witte inkomsten,
zwarte inkomsten, inkomsten van uw
meerderjarige kind(eren));
 vermogen (bijv.: auto, erfenis,
bankrekeningen);
 woonsituatie (bijv.: samenwoning);
 werk (bijv.: vrijwilligerswerk, werk,
werk van uw kind(eren)).
Op het wijzigingsformulier vindt u nog meer
informatie met betrekking tot het doorgeven van
wijzigingen.
In de praktijk merken wij dat veel zaken niet
gemeld worden aan ons als ISD
Noordenkwartier. Hier kunnen veel redenen
voor zijn, zoals het vergeten of aannemen dat
het niet belangrijk is om te melden. “Die auto is
toch ouder dan 10 jaar”, “Er staat toch geen
geld op die bankrekening”, “Ik wist niet dat jullie
dat moesten weten” en ga zo maar door.
De ISD Noordenkwartier moet van alle
wijzigingen op de hoogte zijn om vast te kunnen
stellen of iemand nog steeds recht heeft op een
uitkering op grond van de Participatiewet.
Wellicht heeft iemand wel recht op minder of
juist méér uitkering.
Het schenden van de inlichtingenplicht van
artikel 17 Participatiewet kan leiden tot het
beëindigen of zelfs intrekken en terugvorderen
van een uitkering. Daarnaast is sinds 1 januari
2013 de bestuurlijke boete weer in de
Participatiewet opgenomen. Dit betekent dat
wanneer iemand een wijziging niet door heeft
gegeven hij of zij een bestuurlijke boete
opgelegd krijgt. De ISD is verplicht om bij elke
schending inlichtingenplicht een boete op te
leggen.
Het is in uw eigen belang om elke wijziging
direct door te geven aan de ISD
Noordenkwartier middels het wijzigingsformulier.
Twijfelt u of iets doorgegeven moet worden,
neem contact op met uw contactpersoon. U blijft
verantwoordelijk voor het (direct) doorgeven van
wijzigingen in uw situatie.

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

