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 Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2015
Op uw
rekening
omstreeks

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
01-01-2016

23-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
23-09-2015
23-10-2015
23-11-2015
23-12-2015

 Vakantietoeslag (herhaald bericht)
Nadat u uw uitkering over de maand mei
2015 hebt ontvangen, kunnen wij uw
vakantietoeslag uitbetalen. In deze maand zit
namelijk nog een laatste reservering voor uw
totale recht op vakantietoeslag. Wij gaan de
vakantietoeslag verwerken in de tweede
week van juni.
Wanneer er geen beslag op uw
vakantietoeslag is gelegd (of er wordt
verrekend in verband met een
terugvordering) en uw uitkering over de
maand mei is gewoon aan u overgemaakt,
dan kunt u uw vakantietoeslag in week 25
op uw rekening verwachten.
Is uw uitkering over de maand mei 2015 nog
niet aan u uitbetaald?
Dan wordt de vakantietoeslag aan u
overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.
Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of
wordt er verrekend?
Dan wordt de vakantietoeslag niet aan uzelf,
maar aan de deurwaarder of de ISD
Noordenkwartier overgemaakt ter aflossing
van uw schuld aldaar.



Inkomenstoeslag (voorheen
Langdurigheidstoeslag)
Inkomenstoeslag is bedoeld voor personen
die langdurig een laag inkomen hebben en
daarbij geen vooruitzicht hebben op
inkomensverbetering.
Wanneer heeft u recht op Inkomenstoeslag?


U woont in een van de gemeenten Leek,
Marum of Noordenveld;



U bent tussen de 21 en gepensioneerde
leeftijd;



U heeft minimaal zesendertig maanden
een inkomen dat lager is dan 110% van
de voor u geldende bijstandsnorm, kijk
voor de actuele normen op
www.noordenkwartier.nl/bijstandsuitkering



Uw vermogen is niet hoger dan de
maximaal gestelde grenzen van artikel 34
Participatiewet (zie onderstaande tabel);



U heeft geen uitzicht op
inkomensverbetering;



U heeft in de afgelopen twaalf maanden
niet eerder recht gehad op
Inkomenstoeslag;



U of uw partner volgt geen opleiding
waarvoor u aanspraak kunt maken op een
tegemoetkoming op grond van de WTOS
(Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten) of WSF (Wet
studiefinanciering) 2000;



U heeft voldoende moeite gedaan tot
inkomensverbetering te komen.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2015
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

: € 5.895,00
: € 11.790,00
: € 11.790,00

Z.O.Z.

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

JUNI 2015
Hoogte van de Inkomenstoeslag
De Inkomenstoeslag is per 1 januari 2014
vastgesteld op de volgende bedragen:
Voor een alleenstaande
€ 385,00
Voor een alleenstaande ouder € 491,00
Voor gehuwden
€ 550,00
Wat moet u doen om de Inkomenstoeslag
aan te vragen?
U kunt uw aanvraag indienen aan de balie
van uw gemeentehuis, kijk op voor de juiste
tijden op:
www.noordenkwartier.nl/openingstijden
Twijfelt u of u voor deze regeling in
aanmerking komt? Wij helpen u graag
verder, wij zijn van maandag tot en met
vrijdag te bereiken tussen 09.00 – 10.30 uur
via telefoonnummer (050) 599 46 45. U kunt
ook een e-mail met uw vragen sturen naar:
info@noordenkwartier.nl. Vermeldt u in uw email wel uw naam en geboortedatum.


Kostendelersnorm

Deze jongeren kunnen zelf, indien ze een
uitkering hebben, niet onder de
kostendelersnorm komen te vallen.
Herbeoordeling
De kostendelersnorm is voor nieuwe
bijstandsgerechtigden ingegaan per 1 januari
2015. Voor personen die op 31 december
2014 al een bijstandsuitkering ontvangen
geldt overgangsrecht en gaat de nieuwe
bijstandsnorm per 1 juli 2015 in. Deze laatste
groep krijgt in maand juni bericht van de ISD
of er iets wijzigt in de hoogte van hun
uitkering. Mogelijk worden deze personen
ook nog uitgenodigd voor een gesprek.
Kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ
Ook in de IOAW en IOAZ wordt de
kostendelersnorm ingevoerd. De uitkering
gaat naar 50% indien iemand met één of
meerdere personen hoofdverblijf heeft in
dezelfde woning. In tegenstelling tot de
kostendelersnorm in de bijstand, blijft de

Nieuw in de Participatiewet is de
‘kostendelersnorm’. Dit betekent dat de
bijstandsuitkering (norm) lager wordt

uitkering altijd op 50% ongeacht het aantal
mensen waarmee betrokkene hoofdverblijf
heeft in dezelfde woning. Ook hier zijn

naarmate meer personen in dezelfde woning
wonen. Het inkomen van een meerderjarig
kind of medebewoner wordt niet verrekend

studenten, commerciële relaties en jongeren
tot 21 jaar uitgezonderd van de kostendelers norm. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2015.

met de bijstandsuitkering van andere leden
van het huishouden. Dit is wel het geval als
er sprake is van een gezamenlijke

Ook hier is er sprake van overgangsrecht per
1 juli 2015, er komt een geleidelijke afbouw
van de grondslag van 70 naar 50% in vijf

huishouding (samenwonenden/gehuwden).
Voor het bepalen van het aantal
meerderjarigen in één huishouden/woning

jaarlijkse stappen van 2, 3 en 3 keer 5%
vanaf 1 juli 2015. Ook deze personen krijgen
in de maand juni hierover bericht.

tellen een aantal personen niet mee:




Studerenden waaronder wordt verstaan

Vanaf deze maand kunt u in het

recht op WSF 2000 (studiefinanciering),
een tegemoetkoming op grond van de
Wtos Wet tegemoetkoming

Informatiebulletin regelmatig een berichtje
lezen van de Kledingbank Noordenveld.

onderwijsbijdrage en schoolkosten) en
BBL;

 Kledingbank Noordenveld
Wegens wateroverlast is de Kledingbank
twee weken dicht geweest. Wij bieden u onze
verontschuldigingen aan voor dit ongemak.
Voor een bezoek aan de Kledingbank hebt u
altijd uw ID kaart nodig om u te identificeren.
Ook wordt u verzocht om bij een nieuw
briefje of na een collectiewisseling uw
loonstrook te tonen. Indien u geen ID kaart
en/of loonstrook bij u hebt, dan verstrekken
wij op dat moment geen kleding! Kijk voor
actuele zaken altijd op onze website:
www.kledingbanknoordenveld.nl

Commerciële relaties (denk aan verhuur
kamers) (NB: inkomsten uit verhuur van
kamers worden wel verrekend met de
bijstandsuitkering van de verhuurder).



Personen tot 21 jaar.
Met betrekking tot de laatste groep geldt
dat jongeren tot 21 jaar (18, 19 en 20)
niet mee tellen voor het vaststellen van de
kostendelersnorm van medebewoners.

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

