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Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2015
Op uw
rekening
omstreeks

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

01-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
01-01-2016

20-02-2015
24-03-2015
23-04-2015
21-05-2015
23-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
23-09-2015
23-10-2015
23-11-2015
23-12-2015

Indexering alimentatie 2015:
Ontvangt u alimentatie, dan is het goed om
te weten dat de hoogte van de alimentatie
jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De
verhoging wordt op grond van artikel
1:402a van het Burgerlijk Wetboek
vastgesteld door de overheid.
Deze verhoging geldt voor zowel de
kinderalimentatie als de partneralimentatie,
ongeacht of deze door de rechter is
vastgesteld of gezamenlijk tussen beide
ex-partners is overeengekomen.
Met ingang van 1 januari 2015 worden
alimentatiebedragen verhoogd met 0,8%.
Wanneer u alimentatie voor uw kind(eren)
of uzelf ontvangt, zullen wij deze
alimentatie ingaande 1 januari 2015
automatisch verhogen met genoemde
0,8%. U hoeft daarvoor geen
mutatieformulier in te leveren.
U dient zelf uw ex-partner / vader / moeder
van uw kind(eren) op te hoogte te stellen

van de gewijzigde alimentatie.
Nieuwe bedragen per 1 januari
2015
Omdat het wettelijk minimumloon is
verhoogd per 1 januari 2015 worden de
uitkeringsnormen Participatiewet
(voorheen WWB) daar ook op aangepast.
Normaal gesproken gebeurt dit twee keer
per jaar, te weten in januari en juli.
Kijk voor de juiste bedragen op de site van
de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand
Langdurigheidstoeslag heet nu
`Individuele inkomenstoeslag.`
Vanaf 1 januari 2015 heet de
langdurigheidstoeslag individuele
inkomenstoeslag. Deze regeling lijkt erg op
de oude langdurigheidstoeslag.
De individuele inkomenstoeslag kan één
keer per 12 maanden worden toegekend.
De toeslag is alleen bedoeld voor mensen
die langdurig van een laag inkomen rond
moeten komen, geen zicht hebben op
hogere inkomsten en de AOW-gerechtigde
leeftijd nog niet hebben bereikt.
Ook moet aanvrager aantonen dat hij of zij
de afgelopen periode er alles aan heeft
gedaan op zijn inkomen te verbeteren.
Regeling tegemoetkoming
meerkosten gemeente
Noordenveld.
Toelichting:
De gemeente Noordenveld heeft met
ingang van 1 januari 2015 de `Regeling
tegemoetkoming meerkosten` vastgesteld.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de
ISD Noordenkwartier en komt in de plaats
van de landelijke regelingen Cer

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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(compensatie eigen risico) en Wtcg
(tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten) die zijn afgeschaft.

Contactinformatie
De Regeling tegemoetkoming meerkosten
kunt u aanvragen via de ISD
Noordenkwartier.

Deze regeling geldt alleen voor
inwoners van de gemeente
Noordenveld!
Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor de
regeling moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan:
a. Er is sprake van een chronische ziekte
en/of een handicap;
b. Aanvrager is 18 jaar of ouder en
inwoner van de gemeente Noordenveld;
c. De draagkracht is onvoldoende om de
betreffende meerkosten zelf te kunnen
betalen (dit houdt dat het inkomen niet
hoger is dan 110% van de
bijstandsnorm die voor aanvrager van
toepassing is);
d. Het (gezamenlijk) vermogen mag de
geldende vermogensgrenzen zoals
bedoeld in de Participatiewet niet
overschrijden;
e. Er is sprake van aannemelijke
meerkosten. Deze kosten worden als
aangetoond beschouwd als aanvrager:
- een ‘doorlopende’ Wmo-voorziening
heeft zoals bijv. een rolstoel, of;
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering
naar de klasse van 80 – 100%, of;
- een periodieke eigen bijdrage CAK
betaalt, of;
- een geldige indicatie heeft o.g.v. de
Wet langdurige zorg (Wlz) van 12
maanden of langer.
f. Er kan voor deze kosten geen beroep
gedaan worden op een voorliggende
voorziening;
De regeling geldt ook voor ouders, die aan
voorwaarden c en d voldoen, en een ten
laste komend kind hebben, die aan
bovenstaande voorwaarden voldoet.
De hoogte van de tegemoetkoming
bedraagt voor 2015 € 300,00 (per
persoon).
Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

