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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
Mei
24-05-2016
01-06-2016
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
 Gewijzigde openingstijden
In verband met de volgende feestdagen zijn
wij niet te bereiken/gesloten op:
Donderdag 5 mei (bevrijdings-en
Hemelvaartsdag)
Vrijdag 6 mei (verplicht verlof)
Maandag 16 mei (tweede pinksterdag)


Staatssecretaris Klijnsma bezoekt
preventieproject
schuldhulpverlening
GKB en ISD Noordenkwartier.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid bezocht maandag
11 april twee preventieprojecten op het gebied
van schuldhulpverlening, waaronder het
vrijwilligersproject "In eigen hand" van GKB
Assen en ISD Noordenkwartier. In dit project
begeleiden vrijwilligers mensen met schulden.
Mevrouw Klijnsma ging in gesprek met
vrijwilligers die deelnemen aan dit project. "In
eigen hand" is een project waarin vrijwilligers
klanten van de GKB helpen met uitstromen die
in een schuldhulpverleningstraject hebben
gezeten of die langdurig gebruik hebben
gemaakt van budgetbeheer. De hulp is een
vorm van nazorg om deze mensen te
stimuleren hun eigen financiën weer op te
pakken en ervoor te zorgen dat problemen
zich niet herhalen. Om ervoor te zorgen dat de

nazorg op een verantwoorde en efficiënte
manier gebeurt, worden de vrijwilligers
opgeleid door de GKB. Hierbij wordt
samengewerkt met MEE Drenthe en ISD
Noordenkwartier.
Staatssecretaris Klijnsma was onder de indruk
van het werk van de medewerkers van de GKB
en de gedreven vrijwilligers.

 Het Pauperparadijs
Van 14 juni tot en
met 7 augustus 2016
vindt op de
binnenplaats van het
Gevangenismuseum
in Veenhuizen het
theaterspektakel ‘Het
Pauperparadijs’
plaats.
40 openluchtvoorstellingen, een tribune van
1000 man per avond en levensgrote
decorstukken op een gigantisch speelveld van
50 bij 100 meter.
Voor deze bijzondere productie zijn wij op
zoek naar gedreven vrijwilligers.
Lijkt het je mooi een bijdrage te leveren aan dit
spektakel? Meld je aan via
hansjansen@hetpauperparadijs.nl o.v.v.
‘vrijwilliger pauperparadijs’ of via je
klantmanager werk.
Ga voor meer informatie naar:
www.hetpauperparadijs.nl/vrijwilligers
 Vakantietoeslag
Nadat u uw uitkering over de maand mei 2016
hebt ontvangen, kunnen wij uw
vakantietoeslag uitbetalen.
In deze maand zit namelijk nog een laatste
reservering voor uw totale recht op
vakantietoeslag.
Z.O.Z.

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

Wij gaan de vakantietoeslag verwerken in de
eerste twee weken 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 24 op uw rekening
verwachten.
Is uw uitkering over de maand mei 2016 nog
niet aan u uitbetaald?
Dan wordt de vakantietoeslag aan u
overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.
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.
 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.
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 van die
vier weken dan ook worden beëindigd, of in
ieder geval worden ingetrokken over de
periode dat u langer in het buitenland bent.
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Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook bij
ons 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. U moet zich aan de
arbeidsverplichting houden die aan u is
opgelegd. U dient dan o.a. ook gehoor te
geven aan uitnodigingen van de ISD
Noordenkwartier. Tevens kan worden gekeken
of u het merendeel van de tijd wel in het
werkgebied van de ISD Noordenkwartier
verblijft omdat u dan alleen recht heeft op een
uitkering van de ISD Noordenkwartier.
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.

 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!
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

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

