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Uitbetaling uitkering 2018
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigingsrekening
formulier
omstreeks
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
 Nieuwe bedragen per 1 juli 2018
Omdat het wettelijk minimumloon is verhoogd per
1 juli 2018 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.

De ISD is van maandag tot en met vrijdag
telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 10.30 uur via
050-5994645. Ook kunt u ons altijd een mail sturen:
info@noordenkwartier.nl
Vanaf maandag 3 september 2018 zijn de
gebruikelijke openingstijden weer van toepassing.
Dat betekent dat Leek dan ook weer geopend is op
de dinsdagen en donderdagen (van 9.00 tot 10.30
uur) en dat de balie in Marum ook weer op de
woensdagen geopend is.
 Het Inwonersplein in de zomer
In de periode van 6 augustus tot en met
31 augustus is het Inwonersplein te Roden 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.

 Openingstijden/-dagen balies ISD
Leek/Marum/Inwonersplein
In verband met de zomervakantie zijn de dagen dat
de balies in de gemeentehuizen van Marum en
Leek geopend zijn aangepast.
Balie Leek: (gewijzigd)
Maandag 9.00 tot 10.30 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 9.00 tot 10.30 uur
Donderdag gesloten
Balie Marum: (gewijzigd)
Dinsdag van 8.30 tot 12.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag van 8.30 tot 12.00 uur
Inwonersplein:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.
Dit is hetzelfde als buiten de schoolvakantie.

 Vakantie/verblijf buitenland
(herhaald bericht)
De vakantieperiode is weer aangebroken.
Als u op vakantie gaat, dan moet u dat vooraf bij
ons melden op het wijzigingsformulier. U hoeft
hiervoor geen vakantieformulier meer in te vullen
maar u moet dit nu altijd op het wijzigingsformulier
aangeven.

z.o.z.
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Als u naar het buitenland gaat, dan mag dat in

U dient ook altijd gehoor te geven aan

totaal maximaal vier weken per kalenderjaar. Het
maakt niet uit of dit voor vakantie is of om andere

uitnodigingen van de ISD Noordenkwartier. Tevens
kan worden gekeken of u het merendeel van de tijd

redenen. Deze weken hoeven niet persé
aaneengesloten te zijn.

wel in het werkgebied van de ISD Noordenkwartier
verblijft omdat u dan alleen recht heeft op een
uitkering van de ISD Noordenkwartier.

U kunt dus bijv. in juni twee weken naar het
buitenland en in oktober nog eens.

Neem in dit soort situaties altijd vooraf contact op

Verblijft u langer dan vier weken in het buitenland,

met uw contactpersoon bij de ISD Noordenkwartier
en meldt het ook altijd op het wijzigingsformulier.

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 ingetrokken
over de periode dat u langer in het buitenland bent

 Het Trefpunt na de zomer:
In het Informatiebulletin van juli heeft u kunnen
lezen dat Trefpunt ISD, de inloopbijeenkomst op de
donderdagmiddag, vanaf 5 juli een zomerstop heeft.

geweest.
Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij ons
melden op het wijzigingsformulier. De regels t.a.v.
een vakantie in Nederland zijn wel anders. 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 als die aan

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het project
niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd
waardoor wij hebben besloten de bijeenkomsten in
september niet meer van start te laten gaan. Indien
nodig, kunt u van uw klantmanager individuele
ondersteuning en informatie krijgen voor het vinden
van de vacatures en voor eventuele deelname aan
diverse projecten en/of vrijwilligerswerk.

u is opgelegd.
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