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Uitbetaling uitkering 2018

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Maart

22-03-2018

01-04-2018

April

23-04-2018

01-05-2018

Mei

25-05-2018

01-06-2018

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

 Gewijzigde bereikbaarheid
In verband met de volgende feestdagen zijn wij
in de maanden maart april en mei 2018 niet te
bereiken/gesloten op:
Maart:
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
April:
Maandag 2 april (tweede paasdag)
Vrijdag 27 april (Koningsdag)

Met Flextensie kunt u tijdelijk of flexibel aan het
werk, terwijl u uw uitkering behoudt. U werkt bij
opdrachtgevers in uw regio, die passen bij wat u
wilt en kunt. U gaat er niet alleen financ ieel op
vooruit, maar ontmoet ook nieuwe mensen,
vergroot uw netwerk, doet nieuwe ervaringen op
en u wordt beloond voor uw inzet!
Wat biedt Flextensie?
• Een extra netto vergoeding per gewerkt uur
bovenop de uitkering (dit heeft geen gevolgen
voor uw uitkering of voor uw toeslagen).
• Kans vergroten op uitstroom uit de uitkering
(recente werkervaring op uw cv).
• Werkervaring op tijdelijk werk.
• Een kans om te laten zien wat u kunt bij de
opdrachtgever.
Contact
Wilt u meer informatie over Flextens ie? Kom
naar het Inloopspreekuur: 14 en 28 maart van
13.30 – 14.30 uur
E-mail: flextensie@noordenkwartier.nl
Telefoon: (050) 599 46 45 (op werkdagen van
09.00 – 10.30 uur)
Website: www.flextensie.nl

 Inloopspreekuur Flextensie
Kom naar het inloopspreekuur Flextensie op
woensdag 14 of 28 maart van 13.30 – 14.30 uur
in het Inwonersplein, Schoolstraat 50 in Roden.

 Recht op andere voorzieningen
Hebt u een laag inkomen vanuit werk of
uitkering? Als u voldoet aan de wettelijke
voorwaarden komt u mogelijk in aanmerking
voor andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld
financiële tegemoetkomingsregelingen voor de
aanschaf van een computer. Ook voor kosten
die u maakt doordat u door ziekte bepaalde
zaken niet zelf meer kunt doen, bestaan er
zulke tegemoetkomingsregelingen.

Wat is Flextensie?
Heeft u een uitkering en wilt u graag aan het
werk? Maar mist u de werkervaring en het
netwerk dat nodig is?

Wilt u snel weten of u recht heeft op
bijvoorbeeld de gemeentelijke minimaregelingen
en landelijke zorg- of huurtoeslag? Kijk dan op
www.berekenuwrecht.nl

Mei:
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 11 mei (verplicht verlof)
Maandag 21 mei (tweede pinksterdag)

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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 Inkomenstoeslag
De Inkomenstoeslag is bedoeld voor personen
die langdurig een laag inkomen hebben en
daarbij geen vooruitzicht hebben op
inkomensverbetering.

Heeft u vragen over de Inkomenstoeslag, neem
dan contact op met de medewerkers van de
ISD, zij helpen u graag verder.
U kunt ook een e-mail, voorzien van uw naam
en geboortedatum, sturen naar:
info@noordenkwartier.nl

Wanneer heeft u recht op Inkomenstoeslag?
-

-

-

-

U woont in de gemeente Noordenveld, Leek
of Marum;
U bent tussen de 21 en de
pensioengerechtigde leeftijd;
U heeft minimaal zesendertig maanden een
inkomen dat lager is dan 110% van de voor u
geldende bijstandsnorm. Met ingang 1
augustus 2017 is de norm voor inwoners van
Leek en Marum 120% van de voor hen
geldende bijstandsnorm;
Uw vermogen is niet hoger dan de maximaal
gestelde grenzen van artikel 34
Participatiewet (zie tabel);
U heeft geen uitzicht op
inkomensverbetering;
U heeft in de afgelopen twaalf maanden niet
eerder recht gehad op de Inkomenstoeslag;
U of uw partner volgt geen opleiding
waarvoor u aanspraak kunt maken op een
tegemoetkoming op grond van de WTOS of
WSF 2000;
U heeft voldoende moeite gedaan om tot
inkomensverbetering te komen.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2018
Alleenstaande € 6.020,00
Alleenstaande € 12.040,00
ouder
Gehuwden
€ 12.040,00

 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is, vanwege de
collectiewisseling, momenteel nog gesloten.
Wij gaan een week eerder open dan
oorspronkelijk gepland. Vanaf dinsdag 27 maart
2018 zijn onze klanten weer welkom voor de
uitgifte van de zomercollectie. Dat is de week
vóór Pasen. Dus iedereen kan er weer op zijn
Paasbest uitzien!
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerst e
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 st aat.
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

Hoogte Inkomenstoeslag per 1 januari 2018
Alleenstaande € 399,00
Alleenstaande € 507,00
ouder
Gehuwden
€ 569,00

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

