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 Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2015
Op uw
rekening
omstreeks

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.

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
01-01-2016

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.



21-05-2015
23-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
23-09-2015
23-10-2015
23-11-2015
23-12-2015

Gewijzigde bereikbaarheid

In verband met de volgende feestdagen zijn
wij in de maand mei 2015 op de volgende
dagen gesloten. Er zijn dan geen
baliediensten en ook het telefonisch
spreekuur komt te vervallen:
Maandag 4 mei (verplicht verlof)
Dinsdag 5 mei 2015 (bevrijdingsdag)
Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaart)
Vrijdag 15 mei 2015 (verplicht verlof)
Maandag 25 mei 2015 (tweede pinksterdag).
 Uitbetaling vakantiegeld
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.

 PC regeling
De ISD Noordenkwartier heeft per 1 oktober
2008 een PC regeling voor minima met
kinderen.
Het gaat hier om kinderen die wonen in de
gemeente Leek, Marum of Noordenveld en
die in groep 8 van het basisonderwijs zitten
of aan het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs deelnemen.
Het inkomen van de ouders mag niet hoger
zijn dan 110% van de voor hen geldende
bijstandsnorm (zie voor de actuele normen
www.noordenkwartier.nl onder de knop
“Uitkering aanvragen”) en het vermogen mag
niet hoger zijn dan de maximale
vermogensgrens van € 11.790,00. Bovendien
is het zo dat u momenteel niet in het bezit
mag zijn van een computer.
Hoogte maximale vergoeding
In de PC regeling staat dat u voor een
complete pc een maximale vergoeding krijgt
van € 455,00 en € 70,00 voor een printer.
Voor de prijzen hanteren wij de
Nibudnormen.
Voor de kosten van een internetabonnement
kunt u via het minimafonds van uw gemeente
een vergoeding ontvangen. Informeer of u in
aanmerking komt voor deze regeling.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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Informatie
Indien u meent dat u voor deze regeling in
aanmerking komt, kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de ISD
Noordenkwartier (050) 599 46 45. Dit kan
van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot
10.30 uur. Als u inderdaad van deze regeling
gebruik kunt maken, krijgt u een
aanvraagformulier toegestuurd en geven de
medewerkers u een toelichting op de
werkwijze van deze procedure.


SPMN zoekt nieuwe bestuursleden

Bent u geïnteresseerd in het minima- en reintegratiebeleid uitgevoerd door de
Gemeente Noordenveld en ISD
Noordenkwartier? Wilt u hierover
meedenken, standpunten ontwikkelen en
voor de inwoners met een minimum inkomen
zinvol zijn? Woont u in de gemeente
Noordenveld?
Dan is het Platform Minima Noordenveld
naar u op zoek!
Wij willen ons platform, bestaande uit 5
personen graag aanvullen met nieuwe
enthousiaste leden.
Het platform vergadert 1x per 3 weken in het
gemeentehuis Noordenveld.
Tevens staan wij in nauw contact met
gemeente en ISD.
Bij voldoende belangstelling zullen wij een
informatiemiddag organiseren om u nader
van informatie te voorzien.
U kunt zich aanmelden bij:
Mevr. G.E. Pilon, voorzitter SPMN
Mailadres: g.e.pilon@home.nl.
Telefoon (06) 22 33 35 60.

In geval van vakantie moet dat via het
speciaal daarvoor beschikbare
meldingsformulier. Deze vindt u op onze
website, maar u kunt hem ook gewoon bij
ons opvragen. Verblijft u om een andere
reden tijdelijk niet op uw woonadres, dan kun
u dat vermelden op het groene
mutatieformulier.
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. Uw uitkering zal na afloop die vier
weken dan ook worden beëindigd, of in ieder
geval worden ingetrokken over de periode
dat u langer in het buitenland bent.
Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij
ons te melden. De regels t.a.v. een vakantie
in Nederland zijn echter veel soepeler. 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. Een voorbeeld daarvan is of u
ondanks uw vakantie beschikbaar blijft voor
arbeid.
Overleg met uw contactpersoon bij de ISD
Noordenkwartier voor u uw vakantie boekt is
raadzaam. Op de website:
www.noordenkwartier.nl vindt u onder de
knop “Inkomen” het formulier
“vakantiemelding”. Deze kunt u invullen en
terugsturen naar de ISD.
U kunt ook een formulier opvragen tijdens
het telefonisch spreekuur.

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

