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Uitbetaling uitkering 2018
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigingsrekening
formulier
omstreeks
Juli
25-07-2018
01-08-2018
Augustus
24-08-2018
01-09-2018
September
21-09-2018
01-10-2018
Oktober
25-10-2018
01-11-2018
November
23-11-2018
01-12-2018
December
17-12-2018
01-01-2019
 : Het Trefpunt gaat op vakantie
Het Trefpunt, de inloopbijeenkomst voor werk op de
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur, heeft
vanaf 5 juli een zomerstop.
De startdatum wordt na de zomervakantie via het
informatiebulletin / de website bekend gemaakt.
 Wijzigingsformulieren
Binnenkort ontvangt u van ons een nieuw groen
wijzigingsformulier.
Bij een wijziging in uw omstandigheden dient u dit in
beginsel binnen vijf werkdagen aan ons door te geven.
Bent u dat vergeten? Dan kan het nog tot uiterlijk vijf
werkdagen voordat de maanduitkering aan u wordt
overgemaakt (altijd rond de eerste van de
eerstvolgende maand). Geeft u de wijziging later door,
dan hebt u het niet meer ‘tijdig’ gemeld. De mogelijke
gevolgen daarvan leest u onderaan deze tekst.
niet meer verplicht dit elke maand te doen);
werkdagen aan ons door te geven. Bent u dit
vergeten? Dan kan het nog tot uiterlijk vijf werkdagen
voordat de maanduitkering aan u wordt overgemaakt
(altijd rond de eerste van de eerstvolgende maand).
Geeft u de wijziging later door, dan hebt u het niet
meer ‘tijdig’ gemeld. De mogelijke gevolgen daarvan
leest u onderaan deze tekst.
Het volgende verandert per 1 juli 2018:
Ook als u jonger bent dan 27 jaar hoeft u het
formulier alleen nog maar in te vullen en in te
leveren wanneer er zich een wijziging in uw
omstandigheden heeft voorgedaan (u bent dus
niet meer verplicht dit elke maand te doen);

-

-

Wanneer u wisselende inkomsten uit arbeid
hebt moet u altijd een wijzigingsformulier
invullen, elke maand, onder bijvoeging van
een kopie van uw loonstrook (alleen een
loonstrook inleveren is niet voldoende);
Wanneer u gaat verhuizen hoeft u dit niet

-

meer aan ons door te geven;
Wanneer een huisgenoot verhuist of er komt
iemand bij u inwonen, dan moet u dat wel

-

doorgeven;
Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd
partnerschap aangaat, of u verbreekt dit, dan

-

hoeft u dat niet meer aan ons door te geven;
Wanneer u op vakantie gaat hoeft u daarvoor
niet meer een apart formulier in te vullen. U

-

kunt dit aangeven op het wijzigingsformulier;
Wij vragen niet meer om uw BSN maar om uw
uitkeringsnummer.

Bij het nieuwe wijzigingsformulier treft u een
bijlage aan met uitleg over hetgeen wat op het
formulier wordt gevraagd.
Lees deze bijlage goed door!!!
Daarmee voorkomt u dat u misschien iets niet of
te laat bij ons meldt wat wel zou moeten. Dit kan
gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering
en/of tot terugvordering van ten onrechte
verstrekte uitkering leiden. Daarnaast voorkomt u
een boete wanneer u wijzigingen op tijd aan ons
doorgeeft.
 Reorganisatie/opheffing ISD per 1 januari 2019
In 2018 nemen wij elke maand een artikel op over de
reorganisatie/opheffing ISD Noordenkwartier per 1
januari 2019.
Per 1 januari 2019 vindt een gemeentelijke herindeling
plaats. Dan gaan de gemeenten Leek, Marum,
Grootegast en Zuidhorn (en het gebied Middag, nu
gemeente Winsum) samen verder als één gemeente:
de gemeente Westerkwartier.
Binnen de gemeente Westerkwartier zullen de
werkzaamheden die de ISD nu uitvoert (uitvoering
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ) straks weer door
de gemeente zelf uitgevoerd gaan worden. Door de
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huidige deelnemende gemeenten (Leek, Marum en
Noordenveld) is daarom besloten dat per 1 januari
2019 de ISD opgeheven wordt. Dan gaat ook de
gemeente Noordenveld de Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz weer zelf uitvoeren.
Wat betekent dit voor u?
Als er in 2018 iets wijzigt in uw situatie, dan moet u dit
gewoon blijven melden bij ISD Noordenkwartier. Ook
voor vragen over uw uitkering et cetera kunt u gewoon
terecht bij ISD Noordenkwartier.
Als u op 31 december 2018 een bijstandsuitkering
ontvangt, dan dragen wij zorg voor overdracht van uw
dossier, gegevens, lopende aanvragen en
bezwaarschriften aan hetzij de gemeente Noordenveld
(als u daar op dat moment woont), hetzij de gemeente
Westerkwartier.
Personele wijzigingen
Een deel van het (vaste) personeel van de ISD zal
overgaan naar de gemeente Westerkwartier, en een
deel naar Noordenveld.
Inmiddels kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen
over de wijziging van uw
contactpersoon/klantmanager inkomen en ook de
medewerker uitkeringsadministratie die daaraan
gekoppeld is. Dit hebben wij al doorgevoerd om straks
de overgang naar de gemeenten Westerkwartier en
Noordenveld zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Heeft u geen bericht gehad, dan mag u er van uitgaan
dat u dezelfde klantmanager inkomen/medewerker
uitkeringsadministratie houdt.
Als u ook een klantmanager werk heeft: ook daarin
kan de komende tijd een wijziging komen. Dit is alleen
aan de orde als:
• uw klantmanager werk gekoppeld is aan
Westerkwartier en u in Noordenveld woont, of
• als uw klantmanager werk gekoppeld is aan
Noordenveld en u woont in Westerkwartier) .
We proberen daarbij wel zoveel mogelijk aan te
sluiten op lopende trajecten/activiteiten en dan een
goed moment te kiezen om hierin de wijziging door te
voeren. Uiteraard krijgt u daarvan dan bericht.
Verdere informatie
Wij zullen door middel van deze maandelijkse
nieuwsbrieven (u kunt zich ook digitaal abonneren),
onze website en persoonlijke berichtgeving u de
komende tijd regelmatig informeren over de
wijzigingen en de overdracht naar de gemeenten. Als
u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot uw
contactpersoon/contactpersonen bij ISD
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Noordenkwartier, via de gebruikelijke kanalen
(telefonisch spreekuur, e-mail, baliediensten).
 Bikes 4 Kids
Via de stichting Bikes4Kids is het soms mogelijk om
een fiets voor uw kind te verkrijgen wanneer u dit zelf
niet kunt betalen. Veel ouders kunnen een
gewone fiets voor hun kind(eren) niet betalen. Een
fiets betekent mobiliteit, vitaliteit en meedoen in de
maatschappij.
De stichting Bikes4Kids zamelt fietsen maar ook geld
in. Dit geld wordt gebruikt om de fietsen op te
knappen. In samenwerking met onder andere de ISD
Noordenkwartier zorgt stichting Bikes4Kids ervoor dat
een fiets op de juiste plek terechtkomt: daar waar
deze écht nodig is!
Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij
u naar de site van stichting Bikes4Kids:
https://www.bikes4kids.bike/over-b4k
Vragen? Informeer bij uw contactpersoon.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank moet de deuren op 3, 4 en 5 juli
helaas gesloten houden wegens grote
graafwerkzaamheden op het terrein rondom de
locatie. Er is dan geen mogelijkheid om auto’s te
parkeren en er staan dan zoveel machines en
vrachtwagens op het terrein dat het te gevaarlijk is
voor onze klanten.
Van 11 tot en met 19 juli zijn wij geopend voor de
meeneemdagen. Daarna begint de zomervakantie en
zijn wij gesloten van 20 juli tot en met 3 september.
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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