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Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Juni

22-06-2018

01-07-2018

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

 Opheffing ISD
Per 1 januari 2019 gaat de uitvoering van de
Participatiewet (onder meer het verstrekken van
uw bijstandsuitkering) in de gemeenten Leek,
Marum en Noordenveld veranderen.
Dit wordt nu uitgevoerd door ISD
Noordenkwartier. Per 1 januari aanstaande
wordt de ISD opgeheven.
Voor de gemeente Noordenveld gaat de
uitvoering van de Participatiewet naar de
gemeente Noordenveld, naar De Toegang.
Voor de gemeenten Leek en Marum gaat dit
naar de gemeente Westerkwartier, de
heringedeelde gemeente (samen met de
gemeenten Grootegast en Zuidhorn en het
gebied Middag), naar het team Mens en Gezin.
De (vaste) medewerkers van ISD
Noordenkwartier worden verdeeld over de beide
gemeenten (Noordenveld en Westerkwartier).
Daar waar nodig, wijzen we nu al nieuwe
contactpersonen voor inkomen toe. Bijvoorbeeld
als u nu in Leek woont en uw contactpersoon
gaat naar Noordenveld, krijgt u nu een
contactpersoon gekoppeld aan Westerkwartier.

Als dit bij u het geval is, ontvangt u een brief.
Deze operatie (het gaat om een behoorlijk groot
aantal personen voor wie dit van toepassing is)
is nu afgerond. We willen hiermee zorgen dat
we zaken niet op het laatste moment doen en
de overgang straks voor iedereen zo soepel
mogelijk verloopt.
Als u ook een klantmanager werk heeft
toegewezen gekregen, kijken we de komende
maanden ook of een wisseling van
contactpersoon noodzakelijk is. Ook hiervoor
geldt dat als een dergelijke wijziging nodig is ,
wij dit aan u laten weten.
Daarnaast komt het voor dat er ook andere
wijzigingen kunnen plaatsvinden, die een
wijziging van contactpersoon op het gebied van
inkomen (uitkering) dan wel werk (re-integratie)
noodzakelijk maken: toewijzing van
andersoortige werkzaamheden/projecten, het
vertrek van een medewerker door nieuwe baan
et cetera.
Wij proberen de overlast voor u zoveel mogelijk
te beperken en een en ander zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Mocht u onverhoopt tegen
knelpunten aanlopen, schroomt u dan niet om
contact met ons op te nemen.

Wijzigingsformulieren
Op dit moment zijn wij de groene
wijzigingsformulieren aan het aanpassen.
Het volgende verandert:
- Ook als u jonger bent dan 27 jaar hoeft u het
formulier alleen nog maar in te vullen en in te
leveren wanneer zich een wijziging in uw
omstandigheden heeft voorgedaan (u bent
dus niet meer verplicht dit elke maand te
doen);
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-

-

-

-

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.

Het nieuwe wijzigingsformulier zult u binnenkort
per post ontvangen. Er zit een bijlage bij met
uitleg over hetgeen op het formulier wordt
gevraagd.
 Vakantie/verblijf buitenland
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. U kunt dit doen
het op groene wijzigingsformulier.
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
moment 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.
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Uw uitkering zal na afloop van die vier weken
dan ook worden beëindigd, of in ieder geval
worden ingetrokken over de periode dat u
langer in het buitenland bent geweest.

Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij ons
melden. De regels t.a.v. een vakantie in
Nederland zijn wel anders. 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. U moet zich
aan de arbeidsverplichting houden als die aan u
is opgelegd.
U dient altijd gehoor te geven aan uitnodigingen
van ISD Noordenkwartier.
Tevens kan worden gekeken of u het merendeel
van de tijd wel in het werkgebied van ISD
Noordenkwartier verblijft omdat u dan alleen
recht heeft op een uitkering van ISD
Noordenkwartier.
Overleg met uw contactpersoon bij ISD
Noordenkwartier voor u uw vakantie boekt, is
raadzaam.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is met ingang van 22 mei weer
begonnen met de tweede uitgifte van de
zomerkleding. Iedereen kan dus weer naar
hartenlust uit de rekken kiezen.
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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