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Uitbetaling uitkering 2018

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

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 maand mei 2018 niet te bereiken/gesloten op:
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 11 mei (verplicht verlof)
Maandag 21 mei (tweede pinksterdag)
 Reorganisatie/opheffing ISD per 1 januari
2019
In ons vorige infobulletin noemden wij het ook al.
Misschien had u er via andere (media)kanalen al
het een en ander over vernomen.
Per 1 januari 2019 vindt een gemeentelijke
herindeling plaats. Dan gaan de gemeenten Leek,
Marum, Grootegast en Zuidhorn (en het gebied
Middag, nu gemeente Winsum) samen verder als
één gemeente: de gemeente Westerkwartier.
Binnen de gemeente Westerkwartier zullen de
werkzaamheden die de ISD nu uitvoert (uitvoering
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ) straks weer
door de gemeente zelf uitgevoerd gaan worden.
Door de huidige deelnemende gemeenten (Leek,
Marum en Noordenveld) is daarom besloten dat
per 1 januari 2019 de ISD opgeheven wordt.
Wat betekent dit voor u?
Wij zorgen als ISD Noordenkwartier dat alles wat
voor u rondom werk (re-integratie) en inkomen

(uitkering, aanvragen bijzondere bijstand etc) voor
1 januari 2019 bij ISD Noordenkwartier loopt
netjes wordt overgedragen naar uw
woongemeente (hetzij Noordenveld/hetzij
Westerkwartier). Verhuist u in 2018 naar een
gemeente buiten ons werkgebied (dat is dus tot 1
januari 2019: Noordenveld/Leek/Marum)? En wilt u
bijstand blijven ontvangen? Dn moet u zich in uw
nieuwe woongemeente opnieuw melden. Ook als
dit de gemeente Grootegast of de gemeente
Zuidhorn is!
Woont u op 1 januari 2019 in Noordenveld, Leek
of Marum? En ontving u op 31 december 2018 een
bijstandsuitkering of had u voor 31 december 2018
een aanvraag of bezwaarschrift bij ISD
Noordenkwartier ingediend? Dan zorgen wij dat
alles netjes wordt overgedragen! U hoeft daarvoor
dus geen (extra) actie te ondernemen.
Personele wijzigingen
Een deel van het (vaste) personeel van de ISD zal
overgaan naar de gemeente Westerkwartier, en
een deel naar Noordenveld.
Inmiddels hebben wij al gekeken naar de verdeling
van cliënten bij onze klantmanagers inkomen en
medewerkers uitkeringsadministratie. Het kan zijn
dat uw vaste contactpersoon straks juist net gaat
werken bij de andere gemeente dan uw
woongemeente. In dat geval krijgt u nu al een
nieuwe contactpersoon toegewezen. Als dat in uw
geval een wijziging betekent, dan ontvangt u
daarvan persoonlijk bericht! Krijgt u geen bericht,
dan mag u er van uitgaan dat u uw contactpersoon
(voorlopig) houdt.
Verdere informatie
Wij zullen middels deze maandelijkse
nieuwsbrieven (u kunt zich ook digitaal
abonneren), onze website en persoonlijke
berichtgeving u de komende tijd regelmatig
informeren over de wijzigingen en de overdracht
naar de gemeenten.
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Als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot
uw contactpersoon/contactpersonen bij ISD
Noordenkwartier, via de gebruikelijke kanalen
(telefonisch spreekuur, e-mail, baliediensten).
 Uitbetaling vakantietoeslag
Nadat u uw uitkering over de maand mei 2018
hebt ontvangen, kunnen wij uw vakantietoeslag
uitbetalen. In deze maand zit namelijk nog een
laatste reservering voor uw totale recht op
vakantietoeslag.

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

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 25 op
uw rekening verwachten.
Is uw uitkering over de maand mei 2018 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 ISD Noordenkwartier
overgemaakt ter aflossing van uw schuld aldaar.
 Projecten
De ISD heeft op dit moment diverse projecten
waar u aan kunt deelnemen. De komende
maanden worden de projecten in het
informatiebulletin uitgelicht. Kijk voor alle
projecten op:
https://www.noordenkwartier.nl/werk
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank zal tijdens de meivakantie
gesloten zijn van 27 april tot en met maandag
7 mei.
Op 28 mei vieren wij dat we al 10 jaar vanuit de
huidige locatie aan de Energieweg 17d kleding
uitgeven.

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
 Groenproject
Bent u een natuurliefhebber en werkt u graag met
uw handen?
Dan wordt u ongetwijfeld blij van het Groenproject.
Door uiteenlopende werkzaamheden in de natuur
te verrichten, bouwt u recente werkervaring op en
krijgt u dagritme en structuur.
Samen met uw collega's zorgt u ervoor dat onze
groene omgeving netjes blijft.
Waar:
Wanneer:

In het bos, vervoer vanaf ISD
Noordenkwartier
Elke maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.

Werkdagen en werktijden zijn in overleg.
Wilt u zich aanmelden voor het Groenproject? Of
wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
ISD Noordenkwartier.
projectenisd@noordenkwartier.nl
Telefoon: (050) 599 46 45
(op werkdagen van 09.00uur tot 10.30 uur).

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
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