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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
mutatie
formulier
Maart
22-03-2016
April
22-04-2016
Mei
24-05-2016
Juni
23-06-2016
Juli
22-07-2016
Augustus
24-08-2016
September
23-09-2016
Oktober
24-10-2016
November
23-11-2016
December
22-12-2016

Op uw
rekening
omstreeks
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
01-01-2017

 Gewijzigde openingstijden
In verband met de volgende feestdagen
zijn wij in de maanden maart, april en mei
2016 niet te bereiken/gesloten op:
Maart:
Vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag)
maandag 28 maart (tweede paasdag)
april:
woensdag 27 april (Koningsdag)
mei
donderdag 5 mei (bevrijdings-en
Hemelvaartsdag)
vrijdag 6 mei (verplicht verlof)
maandag 16 mei (tweede pinksterdag)
 Inlevering Mutatieformulier.
Zoals bekend, dient u in uw belang iedere
wijziging
van
uw
financiëleen
gezinssituatie te vermelden op het groene
mutatieformulier. Het komt voor dat het
formulier niet volledig wordt ingevuld en
ondertekend.
Wanneer u een mutatieformulier inlevert,
moet u ALTIJD uw BS-nummer, uw naam
en uw adres invullen. Vervolgens vult u de
wijziging in die u wilt doorgeven en
ondertekent u het formulier.

Formulieren die niet volledig worden
ingevuld, zullen worden teruggestuurd.
Ontbreekt het BS-nummer et cetera dan
kunnen wij niet bepalen van wie het
formulier afkomstig in. Deze formulieren
zullen daarom niet in behandeling worden
genomen.
Het vorenstaande zal betekenen dat uw
uitkering niet of later wordt uitbetaald.


Overtredingen van de
uitkeringsregels worden
strenger bestraft.

U ontvangt van ons een bijstandsuitkering.
Overtredingen van uitkeringsregels
worden strenger bestraft. De meeste
mensen die een bijstandsuitkering krijgen,
houden zich aan de regels. Een klein deel
doet dat niet. Deze mensen krijgen te
maken met hoge boetes.
De hoogte van uw uitkering hangt af van
uw situatie. Bij de aanvraag van uw
bijstandskering, heeft u een aantal
gegevens doorgegeven. Bijvoorbeeld of u
alleenstaand bent, getrouwd bent of
samenwoont. Of u (af en toe) geld
verdient en of u eigen bezittingen heeft.
Als er in uw situatie iets verandert, moet u
dat altijd direct doorgeven. Vergeet u dat
of doet u dat te laat? Dan ontvangt u
misschien te veel bijstand. In dat geval
moet u het teveel ontvangen bedrag
terugbetalen en krijgt u een boete.
Wij controleren regelmatig of u zich aan
uw plichten houdt. Zo zijn wij aangesloten
op een digitaal informatiebestand waarin
gegevens van UWV, Belastingdienst,
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW),
de SVB en andere organisaties zitten.
Z.O.Z.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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Door de koppeling van verschillende
bestanden, beschikken we over veel
gegevens van u. Zijn deze gegevens
anders dan de gegevens die u heeft
opgegeven? Dan is dat vaak een reden
om een onderzoek naar uw situatie te
starten. Soms voert de Sociale Recherche
dit onderzoek uit.
Blijkt uit dit onderzoek dat u niet de juiste
informatie aan ons heeft doorgegeven? En
ontvangt u daardoor te veel bijstand?
Dan moet u het teveel ontvangen bedrag
terugbetalen en u krijgt een boete.

 Project Sport en Bewegen
Herhaald bericht
Bewegen door beweging!
Na de winterstop is er nu weer gestart met
het project Sport en Bewegen. Er is nog
ruimte voor nieuwe deelnemers. Mocht u
interesse hebben, dan kun u informeren
naar de voorwaarden van deelname en
mogelijkheden bij uw contactpersoon.

Zorg er dus voor dat u alle wijzigingen
in uw situatie altijd direct bij ons meldt.

Start/einddatum:
Per direct

Tijd:
Woensdagochtend van 08:45 uur–10:15
uur (1x per week)

Indien er zich een wijziging in uw situatie
voordoet dient u de ISD Noordenkwartier
hiervan direct in kennis te stellen. Dit
dient u te doen door het inleveren van het
‘groene’ mutatieformulier. Voor de
volledigheid wijzen wij u nog op het
volgende: wanneer u uw mutatieformulier
inlevert moet u altijd uw BS nummer,
naam en adres invullen. Vervolgens vult u
de wijziging in uw situatie in die u wilt
doorgeven en ondertekent u het formulier.

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

