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 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

21-02-2017
24-03-2017
21-04-2017
22-05-2017
23-06-2017
24-07-2017
24-08-2017
22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

 Naamwijziging Zorginstituut
Nederland
Met ingang van 1 januari 2017 zet Zorginstituut
Nederland zijn werkzaamheden voort onder een
nieuwe naam: Centraal Administratie Kantoor
(CAK).
Dit houdt het volgende in: mensen die bij
Zorginstituut Nederland zijn aangemeld als
wanbetaler vinden de maandelijkse af te d ragen
premie op hun specificatie terug onder de naam
CAK Verzekering burgers. Deze mensen betalen
vanaf 1 januari 2017 een hogere
bestuursrechtelijke premie dan in 2016. Vanaf 1
januari 2017 bedraagt deze premie € 134,38. De
ISD moet deze premie inhouden op het inkomen
van betrokkene en afdragen aan het CAK.
 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
 Toe aan een nieuwe uitdaging?

Zin om nieuwe mensen te
ontmoeten?

Ga mee sporten!!!
Nieuwsgierig?
Neem contact op met je contactpersoon
voor meer informatie!
 Minicursus Bbz 2004
Wel eens nagedacht over het starten van een
eigen bedrijf? De ISD start binnenkort met een
minicursus ondernemerschap.
Tijdens onze Bbz 2004 minicursus
ondernemerschap wordt van de
(bijstandsgerechtigde) cursisten verwacht dat zij
leren herkennen of zij beschikken over
voldoende talent voor het zelfstandig
ondernemerschap en of zij de wil hebben om te
slagen. Pas daarna begint het hele proces:
- Het eigen maken van de nodige
ondernemersvaardigheden.
- Leren om jouw onderneming te organiseren.
Dan spreken we over rechtsvormen,
belastingen, verzekeringen, boekhouding et
cetera.
z.o.z.
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- Het verrichten van een marktonderzoek. Wie
zijn mijn concurrenten? Wat bieden zij? Hoe
vind en bind ik mijn klanten? Et cetera
- En kan ik het financieel gezien ook allemaal
waarmaken? Je leert om een
investeringsbegroting, een financieringsplan
en een exploitatieprognose op te stellen.
In feite is de deelnemer na de cursus in staat
om een ondernemingsplan op te stellen. Omdat
ieder ondernemingsplan uniek is, wordt de
deelnemer na de groepslessen verder
individueel begeleid. Dit maatwerk moet
vervolgens leiden tot een gedegen
ondernemingsplan.

FEBRUARI 2017
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.noordenkwartier.nl/inkomen of neem
contact op met de medewerkers van de ISD

 Woensdagmiddaginloop voor
Kinderen (minima) in Trefpunt
Scheepstra afgeblazen
In goed overleg met ISD Noordenkwartier en
Promens Care hebben we besloten te stoppen
met:
De Woensdagmiddaginloop voor Kinderen
(minima) in Trefpunt Scheepstra, wegens te
geringe belangstelling.

Medio februari start er wederom een cursus
gericht op het zelfstandig ondernemerschap.

We willen de ouders en kinderen die ons het
vertrouwen hebben gegeven bedanken.

Heb je belangstelling voor deze cursus, neem
dan contact op met je contactpersoon bij de
ISD. De medewerker Bbz neemt dan z.s.m.
contact met je op voor een (vrijblijvend)
voorlichting/intakegesprek.

Namens ISD Noordenkwartier, Promens Care
(Trefpunt Scheepstra)

 Bijzondere bijstand
Als u als gevolg van bijzondere omstandigheden
noodzakelijke, extra uitgaven moet doen, dan
kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
Het moet duidelijk zijn dat u voor deze kosten
geen beroep kunt doen op een andere
voorziening (zoals de zorgverzekeraar,
teruggave via de belasting of de WMO). Het kan
bijvoorbeeld gaan om kosten die u in verband
met een ziekte moet maken, eigen bijdrage
rechtshulp, maar ook lesgeld of om andere
bijzondere kosten.
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen.
Het soort inkomen dat u hebt (loon, pensioen,
uitkering) maakt daarbij niet uit wel de hoogte
van uw inkomsten. Het inkomen boven de voor
u geldende bijstandsnorm wordt gezien als
draagkracht en in mindering gebracht op de
noodzakelijke kosten. Afhankelijk van de soort
kosten geldt een draagkrachtpercentage van 35of 100%. Indien u vermogen heeft boven de
voor u geldende grens dan geldt een
draagkracht van 100%. Over het algemeen
geldt: hoe hoger de inkomsten en het vermogen,
hoe minder bijzondere bijstand.

 Nieuws van de Kledingbank
De opruiming van de wintercollectie is reeds
achter de rug en de Kledingbank heeft de
deuren gesloten t/m 30 maart 2017. Onze
medewerkers zijn in die periode druk doende
om de nieuwe zomercollectie in de winkel te
hangen.
Vanaf dinsdag 4 april zijn onze klanten weer
van harte welkom voor de zomercollectie.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van
de SVB 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.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Stichting Kledingbank Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
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