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 Uitbetaling uitkering 2015
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
December
23-12-2015 01-01-2016
 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
24-05-2016
23-06-2016
22-07-2016
24-08-2016
23-09-2016
24-10-2016
23-11-2016
22-12-2016

01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
01-01-2017

 Digitale nieuwsbrief
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van
nieuwe regelingen en nieuwe activiteiten
van ISD Noordenkwartier?
Meldt u dan aan voor onze digitale
nieuwsbrief!
U krijgt dan regelmatig berichten over
verschillende onderwerpen en websites, die
met uw uitkering te maken hebben. Of
bijvoorbeeld bijzondere bijstand, vacatures,
en projecten.
De digitale nieuwsbrief is uiteraard gratis. U
kunt zich digitaal aanmelden via
www.noordenkwartier.nl



Nieuws van het
MaandagMorgenMoment (MMM)
In verband met de kerstperiode gaat de
inloopbijeenkomst voor werk op de
maandagochtend van 09.00 tot 10.00 uur op
21 en 28 december NIET DOOR.
Op maandag 4 januari 2016 van 09.00 tot
10.00 uur is dan de eerstvolgende
inloopbijeenkomst voor werk.


Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis Leek
Dinsdag 15 december is het gemeentehuis
van Leek gesloten van 08.00 – 10.00 uur. De
baliedienst van de ISD komt daarom te
vervallen.


Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis Marum
In verband met de kerstperiode heeft de
gemeente Marum besloten het gemeentehuis
te sluiten voor publiek op donderdag 24 en 31
december 2015. De baliediensten van ISD
Noordenkwartier in het gemeentehuis Marum
gaan op die dagen dus ook niet door.
U kunt in de kerstperiode dus wel bij de balie
in Marum terecht op:


Dinsdag 22 en 29 december ’s ochtends.



Woensdag 23 en 30 december ’s chtends.

De baliediensten in het gemeentehuis van
Leek en in het Inwonersplein te Roden zijn
ongewijzigd in de periode rondom kerst en
oud en nieuw.



Collectieve zorgverzekering via ISD
Noordenkwartier
Zie voor meer informatie de bijlage bij dit
informatiebulletin.
Wij wensen u prettige feestdagen.

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



Bijverdienen en een
bijstandsuitkering?
Hou het precies bij het geef het door!

U ontvangt een bijstandsuitkering. De hoogte
van uw uitkering hangt af van uw inkomsten.
Een bijstandsuitkering is namelijk een
uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot
een minimumbedrag waarvan u rond zou
moeten kunnen komen. Dus hoe hoger uw
eigen inkomsten, hoe lager de uitkering. Het
is belangrijk om wijzigingen in uw inkomen
direct te melden.
Bijverdienen?
Stel, u past zo nu en dan op de kinderen van
iemand in de buurt. U klust af en toe bij
familie, vrienden en kennissen of u verkoopt
regelmatig spullen via internet. Als u daar
geld voor krijgt, dan verdient u bij. Dat heeft
direct invloed op de hoogte van uw uitkering.
In sommige gevallen heeft u zelfs helemaal
geen recht meer op een uitkering. Ook indien
u hiervoor geen geld ontvangt, kan dit
eventueel consequenties hebben voor uw
recht op uitkering. Het kan namelijk door ons
worden gezien als op geld waardeerbare
arbeid.
Waar kunnen deze eigen inkomsten zoal uit
bestaan?
•
Geld dat u verdient met werken.
•
Andere uitkeringen, zoals een uitkering
van UWV of pensioenen.
•
Sommige heffingskortingen van de
Belastingdienst, bijvoorbeeld
Alleenstaande ouder kop (ALO kop)
•
Inkomsten van andere personen in uw
gezin, bijvoorbeeld uw partner.
•
(Kinder)alimentatie die u ontvangt van uw
ex-partner.
Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen.
Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan
contact met ons op.
Voorkom boetes.
De meeste mensen houden zich aan de
regels. Wie dat niet doet, krijgt een boete.
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De overheid en de meeste inwoners van
Nederland vinden dat uitkeringen er alleen
zijn voor mensen die hier recht op hebben.
Als u uitkeringsregels overtreedt en daardoor
te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u
het te veel ontvangen bedrag volledig
terugbetalen. Daarnaast krijgt u hetzelfde
bedrag als boete. Gaat u opnieuw in de fout?
Dan wordt de boete hoger, namelijk 150%.
Wij kunnen na de tweede overtreding de
boete gedurende maximaal drie maanden met
uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn
dat u dan drie maanden geen uitkering
ontvangt. Deze boetes kunt u voorkomen door
de regels na te leven. En ons goed te
informeren.
Precies bijhouden. Direct doorgeven.
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw
situatie precies bij te houden en direct bij ons
te melden. Neem bij twijfel altijd contact met
ons op. Wij vertellen u graag wat u moet doen
in uw situatie.
 Nieuws van de Kledingbank
Ook dit jaar zorgen we in december voor
kerstkleding in de Kledingbank.
De uitgifte vindt plaats van 8 t/m 17
december, we hopen dat u hier weer gebruik
van gaat maken! Daarna is de Kledingbank
van 22 december t/m 11 januari gesloten.
In januari volgt meer nieuws over de
Kledingbank. Wij wensen u fijne kerstdagen
en een goed 2016 toe!
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek
uw ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
uitkeringsspecificatie 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.
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl

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

