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 Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2015
Op uw
rekening
omstreeks

Daarnaast wordt er ook naar uw vermogen
gekeken zie onderstaand tabel

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
01-01-2016

Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

24-07-2015
24-08-2015
23-09-2015
23-10-2015
23-11-2015
23-12-2015

 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 in mindering gebracht op de
noodzakelijke kosten.
Afhankelijk van de soort kosten geldt een
draagkrachtpercentage van 35- of 100%.
Indien u vermogen heeft boven de voor u
geldende grens dan geldt een draagkracht
van 100%.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2015
: € 5.895,00
: € 11.790,00
: € 11.790,00

Over het algemeen geldt: hoe hoger de
inkomsten en het vermogen, hoe minder
bijzondere bijstand.
Aanvraag
U dient een aanvraag in bij de ISD. De
klantmanager onderzoekt uw aanvraag en
gaat na of u aan alle voorwaarden voldoet.
Daarna krijgt u een beschikking op uw
aanvraag. Als u het daar niet mee eens
bent, kunt u een bezwaarschrift indienen.
Bij het indienen van de aanvraag moeten
een geldig legitimatiebewijs en
bewijsstukken overgelegd worden. Soms is
een medisch onderzoek nodig om de
noodzaak van de gevraagde voorziening
vast te stellen. Het moet wel gaan om
kosten die u nergens anders vergoed kunt
krijgen.
Indien u een periodieke uitkering ontvangt
op grond van de Participatiewet dan is er
een verkorte aanvraagprocedure.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de medewerkers van de ISD.
Ook vindt u informatie hierover in de
vernieuwde beleidsnotitie bijzondere
bijstand Leek, Marum en Noordenveld.
Deze notitie kunt vinden u op de website
van de ISD:
https://www.noordenkwartier.nl/beleidsrege
ls

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

 Wijziging spreekuur GKB
gemeentehuis Leek
De GKB heeft haar spreekuur in het
gemeentehuis van Leek gewijzigd.
Vanaf week 25 is er op de woensdag in de
Oneven weken spreekuur van 09.00 –
10.00 uur.
Gemeentehuis Leek: Tolberterstraat 66.

 Vakantie / verblijf buitenland
(herhaald bericht)
De vakantieperiode breekt weer aan. Dan
is het goed om te weten hoe wij als Sociale
Dienst daarmee omgaan.
Als u op vakantie gaat, of om een andere
reden ergens anders verblijft dan op uw
woonadres, dan moet u dat bij ons melden.
In geval van vakantie moet dat via het
speciaal daarvoor beschikbare
meldingsformulier. Deze vindt u op onze
website, maar u kunt hem ook gewoon bij
ons opvragen. Verblijft u om een andere
reden tijdelijk niet op uw woonadres, dan
kun u dat vermelden op het groene
mutatieformulier.
Gaat u naar het buitenland, hetzij op
vakantie, hetzij om een andere reden, dan
mag dat in totaal maximaal vier weken per
kalenderjaar zonder dat dit gevolgen heeft
voor uw uitkering. Deze weken hoeven niet
persé aaneengesloten te zijn. U kunt dus
bijv. in juni twee weken op vakantie gaan
en in oktober nog eens (of op dat mom ent
bijv. op familiebezoek). Verblijft u langer
dan vier weken in het buitenland, dan hebt
u over de periode dat u daar langer bent
geen recht op bijstand. Uw uitkering zal na
afloop die vier weken dan ook worden
beëindigd, of in ieder geval worden
ingetrokken over de periode dat u langer in
het buitenland bent.
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Of en hoe lang u in Nederland op vakantie
mag, is mede afhankelijk van de
verplichtingen die in uw situatie aan de
bijstandsverlening zijn verbonden. Een
voorbeeld daarvan is of u ondanks uw
vakantie beschikbaar blijft voor arbeid.

Overleg met uw contactpersoon bij de ISD
Noordenkwartier voor u uw vakantie boekt
is raadzaam. Op
https://www.noordenkwartier.nl/vakantieme
lding
vindt u het formulier “vakantiemelding”.
Deze kunt u invullen en terugsturen naar
de ISD. U kunt ook een formulier opvragen
tijdens het telefonisch spreekuur.



Nieuws van de kledingbank
Noordenveld.
I n de week van 7 t/m 16 juli zijn er weer de
meeneemdagen! Ook dan hebt u uw ID
kaart nodig om u te identificeren. Vergeet
hem niet, want anders kunnen we geen
kleding meegeven!
Van 21 juli t/m 6 augustus is de
Kledingbank wegens vakantie gesloten.
Daaropvolgend is er de collectiewisseling
en is de Kledingbank pas weer open op
dinsdag 6 oktober.
Kijk voor nieuws en actuele zaken altijd
eerst op onze website:
www.kledingbanknoordenveld.nl.

Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij
ons te melden. De regels t.a.v. een
vakantie in Nederland zijn echter veel
soepeler.
Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

Stichting Kledingbank Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden

