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Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
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December

01-02-2017
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

24-01-2017
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

 Nieuwe bedragen per 1 januari 2017
Omdat het wettelijk minimumloon wordt
verhoogd per 1 januari 2017 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 2017:
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 2017 worden
alimentatiebedragen verhoogd met 2,1%.
Wanneer u alimentatie voor uw kind(eren) of
uzelf ontvangt, zullen wij deze alimentatie
ingaande 1 januari 2017 automatisch verhogen
met genoemde 2,1%. 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.
 Heffingskortingen
Hebt u recht op heffingskortingen? Dan hebt u
waarschijnlijk inmiddels een voorlopige aanslag
2017 van de Belastingdienst ontvangen over de
teruggaaf van de heffingskortingen waar u
mogelijk recht op hebt in 2017.
Het gaat om de Inkomensafhankelijke
Combinatiekorting en de Heffingskorting
minstverdienende partner. Indien u deze
beschikking van de belastingdienst nog niet
heeft ontvangen, zult u die binnenkort
ontvangen.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een kopie
hiervan bij ons in te leveren, graag een kopie
van de voor- en achterkant. U dient het uiterlijk
in te leveren bij uw wijzigingsformulier over de
maand januari 2017.
 Afkoop pensioen
Iedereen die zijn pensioen afkoopt, dient dit
door te geven aan de ISD. Dit bedrag kan
invloed hebben op het recht op bijstand. Het
niet doorgeven van een afkoop pensioen is ook
een schending van de inlichtingenplicht.
Er kan dan mogelijk door de ISD een boete
opgelegd worden.

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

 Wat moet u aan de ISD doorgeven
Voor de bijstand is het van belang dat u alles
opgeeft wat van belang kan zijn voor uw
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Voor de kosten van een internetabonnement
kunt u via het minimafonds van uw gemeente

een vergoeding ontvangen. Informeer of u in

bijstandsuitkering. Hieronder valt onder andere
dat u opgeeft wanneer u inkomsten ontvangt,

aanmerking komt voor deze regeling.

verhuist en er iemand bij u in komt wonen dan
wel iemand niet meer op uw adres woont.

Informatie:

Ook moet u bezittingen opgeven waaronder de

aanmerking komt, kunt u contact opnemen met
de medewerkers van de ISD Noordenkwartier

auto/motorvoertuig. Dit moet u al bij aanvraag
melden op het desbetreffende formulier. Maar u

Indien u meent dat u voor deze regeling in

(050) 599 46 45. Dit kan van maandag t/m

moet het tevens melden op uw
wijzigingsformulier als u de auto/motorvoertuig

vrijdag van 09.00 uur tot 10.30 uur. Als u
inderdaad van deze regeling gebruik kunt

niet meer heeft dan wel verkoopt.

maken, krijgt u een aanvraagformulier
toegestuurd en geven de medewerkers u een

Ook als u een andere auto/motorvoertuig koopt

toelichting op de aanvraagprocedure.

en dus bezit of uw oude auto/motorvoertuig
inruilt voor een ander, moet u dit opgeven aan
de ISD, de waarde van het voertuig maakt
hierbij niet uit. Hiermee voorkomt u dat aan u
een boete dan wel een waarschuwing wordt
opgelegd.
 PC-regeling:
De ISD Noordenkwartier heeft een PC-regeling
voor minima met kinderen.
Het gaat hier om kinderen die wonen in de
gemeente Leek, Marum of Noordenveld en die
in groep 8 van het basisonderwijs zitten of in het
eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
Om in aanmerking te komen voor de regeling
mag het inkomen van de ouders niet hoger zijn
110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.
Kijk voor de juiste bedragen op:
www.noordenkwartier.nl/bijstandsuitkering
Daarnaast mag het vermogen niet hoger zijn
dan de maximale vermogensgrens van
€ 11.880,00. Bovendien is het zo dat u
momenteel niet in het bezit mag zijn van een
computer.
Hoogte maximale vergoeding:

 Nieuws van de Kledingbank
De medewerkers en het bestuur van de
Kledingbank wensen iedereen een voorspoedig
en gezond 2017 toe!
Ook dit jaar houden we bij de Kledingbank weer
een opruiming van de wintercollectie. Die
opruiming vindt plaats van 10 t/m 20 januari
2017!
Daarna is de Kledingbank gesloten van 24
januari t/m 30 maart 2017.
Op dinsdag 4 april openen wij opnieuw de
deuren voor de uitgifte van 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, 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.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

In de PC regeling staat dat u voor een complete
pc een maximale vergoeding krijgt van € 585,00
en € 100,00 voor een printer.
Voor de prijzen hanteren wij de Nibudnormen.

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

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

