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 Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2016
Op uw
rekening
omstreeks

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

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

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

 Nieuwe bedragen per
1 januari 2016
Omdat het wettelijk minimumloon is
verhoogd per 1 januari 2016 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
 Indexering alimentatie 2016:
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 2016 worden
alimentatiebedragen verhoogd met 1,3%.
Wanneer u alimentatie voor uw kind(eren)
of uzelf ontvangt, zullen wij deze
alimentatie ingaande 1 januari 2016
automatisch verhogen met genoemde
1,3%. 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.
 Wijzigingen bestuursrechtelijke

premie in 2016
Mensen die bij het Zorginstituut Nederland
(ZIN) zijn aangemeld als wanbetaler,
betalen vanaf 1 januari 2016 een hogere
bestuursrechtelijke premie dan in 2015.
Vanaf 1 januari 2016 bedraagt deze
premie € 159,03. Op 1 juli 2016 wordt de
bestuursrechtelijke premie verlaagd naar
€ 128,00. Normaal gesproken wordt de
bestuursrechtelijke premie maar een keer
per jaar aangepast, maar in 2016 dus
twee keer. Dat komt doordat de manier
waarop de premie wordt berekend per
1 juli veranderd.
 Werken als Asbestverwijderaar?
Binnenkort gaan we starten met een werkleer traject voor Deskundig
Asbestverwijderaars (DAV-ers).
Het traject start met een aantal dagen
opleiding op MBO niveau 2, dat (bij
behalen diploma) wordt gevolgd door een
reguliere werkplek.
Heb je vragen en/of wil je je interesse
kenbaar maken, neem dan contact op met
Ingrid Alkema, adviseur
Werkgeversdienstverlening Matchpunt
Werkt!, telefoon (06) 46 0132 80.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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 Project Sport en Bewegen
Bewegen door beweging!
Na de winterstop is er nu weer gestart met
het project Sport en Bewegen. Er is nog
ruimte voor nieuwe deelnemers. Mocht u
interesse hebben, dan kun u informeren
naar de voorwaarden van deelname en
mogelijkheden bij uw contactpersoon.
Tijd:
Woensdagochtend van 08:45 uur–10:15
uur (1x per week)
Start/einddatum:
Per direct


Digitale nieuwsbrief
(Herhaald bericht)
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 de Kledingbank
Om de collectie te kunnen wisselen, is de
Kledingbank gesloten tot 5 april.
In maart volgt weer meer informatie!
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
 St. Leergeld WesterkwartierNoordenveld
St. Leergeld nu ook in de gemeente
Noordenveld!

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen
doen!
Je wilt als ouder dat je kind mee kan
doen. Met een excursie, met sport, met
school. Leergeld helpt met sportschoenen,
een ouderbijdrage of contributie als daar
even geen geld voor is. Want kinderen die
sporten zijn gezonder en maken nieuwe
vriendjes. Muziekles helpt kinderen om
hun creativiteit te ontwikkelen en samen
naar school kunnen fietsen, maakt dat je
erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen is
straks meetellen!
Hoe werkt Leergeld?
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet
naar een loket. Thuis bekijkt een
medewerker van Leergeld uw situatie. Wat
zijn de dingen waar uw kind nu niet aan
mee kan doen? Wat kunnen andere
instanties, zoals de gemeente voor u
betekenen en wat kan Leergeld voor u
doen?
Leergeld werkt samen met verenigingen,
scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er
voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar de
helft van de normale contributie betaald.
Of dat u heel goedkoop een fiets kan
aanschaffen voor uw kind. Voor een
schoolreisje kunnen we bekijken of er
speciale afspraken met de school gemaakt
kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is
het nog steeds te duur voor u, dan kan
Leergeld wellicht bijspringen.
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt
contact met ons opnemen voor meer
informatie of om een afspraak te maken
met een medewerker die bij u thuis
langskomt.
Stichting Leergeld WesterkwartierNoordenveld:
Telefoon 06 15 33 76 20 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00
uur.
E-mail: leergeldwk@ziggo.nl
Website: www.leergeld.nl

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

