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 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

24-07-2017
24-08-2017
22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

Kom dan naar de voorlichting op woensdag
6 september 2017 in de bibliotheek aan de
Heerestraat 178 te Roden. De inloop is vanaf
19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. De
voorlichting duurt ongeveer een uur. Na de
voorlichting kun je beslissen of je de training wilt
volgen.
Wil je meer informatie of je direct opgeven voor de
voorlichting en training? Stuur dan een mail naar
Doutzen Sloterdijk, Taalhuiscoördinator
Noordenveld: info@taalhuisnoordenveld.nl

 Word Taalvrijwilliger in Noordenveld

In Nederland heeft 12% van de Nederlanders
moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden. Dit is 1 op de 9 mensen. Deze
mensen kunnen vaak moeilijk aan een baan
komen, leven ongezonder en zijn ongelukkiger dan
mensen die dit wel goed kunnen. Samen met
Stichting Lezen & Schrijven zet de gemeente
Noordenveld, de bibliotheek Noordenveld,
Stichting WiN en het Alfa-college een Taalhuis in
Roden op.

 Het Inwonersplein in de zomer
In de periode van 31 juli t/m 25 augustus is het
Inwonersplein vanaf 12.00 uur gesloten. De
organisaties zijn wel telefonisch te bereiken op
telefoonnummer (050) 317 65 00 (met uitzondering
van de ISD) of toegankelijk voor mensen die een
afspraak hebben.
 Inkomenstoeslag
De Inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die
langdurig een laag inkomen hebben en daarbij
geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering.
Wanneer heeft u recht op Inkomenstoeslag?

Samen staan we sterk!
Om duizenden volwassenen te helpen beter te
lezen, schrijven, spreken en luisteren hebben we
jou als taalvrijwilliger nodig. Als taalvrijwilliger kun
je hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is
een unieke, leerzame ervaring waarmee je het
verschil in iemands leven kunt maken. Geef je op
voor een gratis training en ga aan de slag als
taalvrijwilliger! Ook als je geen ervaring hebt in het
onderwijs.

 U woont in de gemeente Noordenveld, Leek of
Marum;
 U bent tussen de 21 en de
pensioengerechtigde leeftijd;
 U heeft minimaal zesendertig maanden een
inkomen dat lager is dan 110% van de voor u
geldende bijstandsnorm. Vanaf 1 augustus
2017 geldt de inkomensgrens voor inwoners uit
de gemeenten Leek en Marum 120% van de
voor u geldende bijstandsnorm;
 Uw vermogen is niet hoger dan de maximaal
gestelde grenzen van artikel 34 Participatiewet
(z.o.z.);

Voorlichting
Lijkt het je leuk om taalvrijwilliger te worden?

 U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
 U heeft in de afgelopen twaalf maanden niet
eerder recht gehad op de Inkomenstoeslag;
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 U of uw partner volgt geen opleiding waarvoor
u aanspraak kunt maken op een
tegemoetkoming op grond van de WTOS of
WSF 2000;
 U heeft voldoende moeite gedaan om tot
inkomensverbetering te komen.
Vermogensgrenzen per 1 januari 2017
Alleenstaande

€ 5.940,00

Alleenstaande ouder € 11.880,00
Gehuwden

€ 11.880,00

Hoogte van de Inkomenstoeslag per 1 januari
2017
Alleenstaande

€ 393,00

Alleenstaande ouder € 500,00
Gehuwden

€ 561,00

Heeft u vragen over de Inkomenstoeslag, neem
dan contact op met de medewerkers van de ISD,
zij helpen u graag verder.
 Kind naar groep 8 of eerste klas
voortgezet onderwijs?
De ISD Noordenkwartier heeft per 1 oktober 2008
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 aan het
eerste jaar van het voortgezet onderwijs
deelnemen.
*Het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn
dan 110% van de voor hen geldende
bijstandsnorm zie voor de actuele normen
www.noordenkwartier.nl/bijstandsuitkering en het
vermogen mag 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.
* Vanaf 1 augustus 2017 geldt de inkomensgrens
voor inwoners uit de gemeenten Leek en Marum
120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.
Hoogte maximale vergoeding:
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.
Voor de kosten van een internetabonnement kunt
u via het minimafonds van uw gemeente een
vergoeding ontvangen. Informeer of u in
aanmerking komt voor deze regeling.
Informatie:
Indien u meent dat u voor deze regeling in
aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de
medewerkers van de ISD Noordenkwartier (050)
599 46 45. Dit kan van maandag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 10.30 uur. Als u inderdaad van deze
regeling gebruik kunt maken, krijgt u een
aanvraagformulier toegestuurd en geven de
medewerkers u een toelichting op de werkwijze
van deze procedure.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank zal nog geopend zijn tot en met 3
augustus. Daarna zijn wij gesloten tot en met 4
september 2017. Van 25 juli tot en met 3 augustus
is iedereen welkom om nog een keuze te maken
uit de restanten van de zomercollectie. Onze
openingsdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Begin september starten wij met de
collectiewisseling voor het winterseizoen. Op 31
oktober 2017 openen wij onze deuren voor de
uitgifte van de wintercollectie.
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.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
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