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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
Juni
23-06-2016
01-07-2016
Juli
22-07-2016
01-08-2016
Augustus
24-08-2016
01-09-2016
September
23-09-2016
01-10-2016
Oktober
24-10-2016
01-11-2016
November
23-11-2016
01-12-2016
December
22-12-2016
01-01-2017
 E-mailadres ISD
Wij willen u op het volgende attenderen.
Als u mailt naar ISD Noordenkwartier, dan
eindigt het mailadres op
…….@noordenkwartier.nl. Bijvoorbeeld ons
algemene e-mailadres:
info@noordenkwartier.nl
Het komt nogal eens voor dat bij het gebruik
van onze e-mailadressen men abusievelijk
een r in het midden plaatst
(noorderkwartier.nl). Waardoor de mail (en
de eventueel bijgeleverde gegevens) niet bij
ons terecht komen.
Graag uw aandacht hiervoor, bij het
verzenden van e-mailberichten aan ISD
Noordenkwartier: info@noordenkwartier.nl
 Vakantietoeslag
Als er geen bijzonderheden zijn, wordt de
vakantietoeslag op vrijdag 17 juni 2016 aan
u uitbetaald. Dat betekent dat het,
afhankelijk van uw eigen bank, diezelfde
middag of uiterlijk maandag 20 juni 2016 op
uw rekening wordt bijgeschreven.

deurwaarder of ISD Noordenkwartier
overgemaakt ter aflossing van uw schuld
aldaar.
Is uw uitkering over de maand mei om enige
reden op 17 juni 2016 nog niet aan u
overgemaakt, dan wordt de vakantietoeslag
pas overgemaakt kort nadat dat wel het
geval is.

 Op vakantie?
In de vorige nieuwsbrief bent u al
geïnformeerd over de regels van vakantie en
een uitkering van ISD Noordenkwartier.
Aanvullend hierop willen wij u nog over het
volgende informeren:
Moet ik melden dat ik op vakantie ga?
U moet uw vakantie (binnen en buiten
Nederland) of uw verblijf om andere reden
buiten Nederland altijd van te voren
schriftelijk bij ISD Noordenkwartier melden.
U dient hiervoor gebruik te maken van het
formulier “vakantiemelding”.
Bent u gehuwd, of woont u samen?
Dan kunt u per persoon, met behoud van
uitkering, niet meer dan vier weken
verblijven in het buitenland. De wettelijke
vakantieduur geldt per persoon en is niet
overdraagbaar.
Opsparen vakantie?
Wanneer u in een jaar minder dan vier
weken vakantie heeft gehad, mag u de
resterende dagen niet meenemen naar een
volgend jaar.

Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of
wordt er verrekend? Dan wordt de
vakantietoeslag niet aan uzelf, maar aan de
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Het is ook niet toegestaan om de
vakantieweken van twee opeenvolgende
jaren achter elkaar in december en januari
op te nemen, zodat de vakantie langer wordt
dan vier weken.
Voor wie gelden deze regels?
Deze vakantieregels gelden voor eenieder
die een bijstandsuitkering ontvangt op grond
van de Participatiewet, waaronder ook de
Bbz regeling valt, de IOAZ en de IOA
 Gezocht: menskracht voor Treftuin
Hou je ervan om te bouwen? Of om een
straatje te leggen in de tuin? Dan ben je van
harte welkom in Treftuin Roden. Achter de
voormalige Scheepstraschool gaan Promens
Care en Welzijn in Noordenveld (WiN) een
ontmoetingstuin maken. Deze is bedoeld
voor inwoners, cliënten van Promens Care,
schoolkinderen, senioren, kortom: voor
iedereen!
Voor Treftuin Roden is een mooi ontwerp
gemaakt. Met een moestuin, pluktuin,
vlindertuin, vijver, boomgaard, terrassen en
nog veel meer. De tuin wordt mogelijk
gemaakt dankzij steun van het Oranje Fonds
en de aanleg gebeurt in fasen. In juni hopen
we te beginnen met de eerste
werkzaamheden: het bestraten van
terrassen en een stuk wandelpad. Wie helpt
ons? We proberen dit jaar ook nog
plantwerkzaamheden te doen. Dus: ook
mensen met 'groene vingers' kunnen we
goed gebruiken.

De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje
staat.
Wilt u voortaan zelf een tas meenemen, de
plastic zakken beginnen op te raken!
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
 Juridisch inloopspreekuur in Leek
Vanaf 23 mei is er elke maandag een gratis
juridisch spreekuur in cultureel centrum
AGORA in Leek. Inwoners kunnen tijdens
het spreekuur een juridische vraag
voorleggen aan een advocaat. Denk hierbij
aan vragen over: echtscheiding, verbreking
samenwoning, opstellen ouderschapsplan,
mediation, omgang, gezag, alimentatie,
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
De initiatiefnemers van het juridisch
spreekuur zijn stichting SPiNN en Van
Horssen en Van Ophoven advocaten en
mediators. Speciaal voor dit spreekuur
hebben de organisaties hun krachten
gebundeld zodat iedereen er met een
juridische vraag terecht kan.
U hoeft geen afspraak te maken en kunt
gewoon binnen lopen tijdens het spreekuur.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er is
altijd een deskundig advocaat aanwezig, die
antwoord kan geven op uw vragen en met u
op zoek gaat naar passende oplossingen.

Voor contact en informatie: Gerie Kleine
(WiN), telefoon: (050) 317 65 00.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is open op dinsdag,
woensdag en donderdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur en u bent van harte welkom!
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!
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