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Regeling tegemoetkoming meerkosten
gemeenten Leek en Marum. (Herhaald
bericht.)
In verband met het afschaffen van een aantal
regelingen voor chronisch zieken en
gehandicapten hebben de gemeenten Leek en
Marum een nieuwe regeling getroffen. Deze
regeling is bestemd voor inwoners van de
gemeenten Leek en Marum met een laag inkomen
en een laag vermogen. Deze nieuwe regeling is
met ingang van 1 oktober 2015 van kracht
geworden.
Om in aanmerking te komen voor de regeling
tegemoetkoming meerkosten moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:

 U heeft een chronisch ziekte en/of een
beperking;
 U bent 18 jaar of ouder en inwoner van de
gemeente Leek of Marum;
 Uw draagkracht is onvoldoende om de
betreffende meerkosten zelf te kunnen betalen
(dit houdt in dat het inkomen niet hoger is dan
120% van de bijstandsnorm die voor u geldt,
hierbij wordt geen rekening wordt gehouden met
de kostendelersnorm);
 Uw (gezamenlijk) vermogen mag de geldende
vermogensgrenzen zoals bedoeld in de
Participatiewet niet overschrijden;
 Er is sprake van aannemelijke meerkosten.
De kosten worden als aannemelijk beschouwd
wanneer u:

-

-

op het moment van de aanvraag een
arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft naar de
klasse 80-100%; of
op het moment van de aanvraag een geldige
indicatie op grond van de Wet langdurige zorg
heeft; of
periodiek een eigen bijdrage aan het CAK
betaalt; of
een maatwerkvoorziening ontvangt van de
gemeente (Wmo 2015 art. 1.2.1 lid 1 sub a en
b); of
een verstandelijke beperking heeft (IQ lager dan
70); of
langdurig behandeling vanuit de Geestelijke
Gezondheidszorg ontvangt (langer dan 1 jaar).

Hoogte van de tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming wordt
vastgesteld op € 300,00 per persoon per jaar.
Bijstandsuitkering en woonachtig in Leek of
Marum:
Als u een bijstandsuitkering van ISD
Noordenkwartier ontvangt, woont in de gemeente
Leek of Marum, en aan bovenstaande voorwaarden
voldoet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen
voor deze meerkostenregeling. Voor vragen
hierover kunt u terecht bij de balie in Leek
(maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.30
uur), de balie Marum (dinsdag tot en met
donderdag van 9.00 tot 10.30 uur) of contact
opnemen met uw contactpersoon bij ISD
Noordenkwartier tijdens het telefonisch spreekuur
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30
uur, (050) 599 46 45 (of vragen naar mevrouw
Bakker in verband met de meerkostenregeling).
Meerkostenregeling in de gemeente
Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft een eigen
regeling voor meerkosten, die eveneens door de
ISD wordt uitgevoerd.
Z.O.Z.
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Deze regeling gold al eerder in dit jaar en heeft u
mogelijk al eerder over vernomen. Heeft u een
chronische ziekte of beperking, woont u in de
gemeente Noordenveld en heeft u hiervoor nog
geen aanvraag gedaan, informeert u dan bij
mevrouw Bakker (telefonisch spreekuur dinsdag tot
en met donderdag van 9.00 tot 10.30 uur) of u
wellicht toch (nog) in aanmerking komt.
 Pensioenontvangsten en uitkering
Als u nu 65 jaar wordt, heeft u nog niet meteen
recht op AOW. Momenteel is de AOW -gerechtigde
leeftijd 65 jaar en 6 maanden en die schuift steeds
een stukje op. Op www.rijksoverheid.nl kunt u
nagaan op basis van uw geboortedatum (AOW gerechtigde leeftijd berekenen) wat voor u als
pensioengerechtigde leeftijd geldt.
Wel is het mogelijk dat u -op het moment dat u 65
jaar wordt- recht heeft op een pensioen. Dat hangt
af van uw arbeidsverleden en of u bij één of
meerdere werkgevers ook (een)
pensioenvoorziening(en) had. Als u inderdaad met
het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht heeft op
één of meerdere pensioenen, dan bent u verplicht
deze inkomsten bij ons op te geven. De inkomsten
uit pensioen moeten wij namelijk in mindering
brengen op uw bijstandsuitkering of inkomen uit
IOAW/IOAZ.
Uw pensioeninkomsten kunt u bij ons melden door
gebruik te maken van het mutatieformulier. Voegt u
dan ook een kopie van uw pensioenspecificatie bij.
Heeft u geen mutatieformulier (meer) in uw bezit,
dan kunt u deze bij één van onze balies verkrijgen.
Bent u niet in de gelegenheid om het formulier te
halen dan kunt u ons ook bellen tijdens het
telefonisch spreekuur van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur, telefoonnummer
(050) 599 46 45 of mailen naar
info@noordenkwartier.nl. Wij sturen u dan graag
het formulier toe. Vergeet u bij uw eventuele
mailbericht niet om duidelijk uw naam en
voorletters en bij voorkeur uw
BurgerServiceNummer te vermelden.
 Vacatures
Via onze contactpersoon bij uitzendbureau Tempo
Team vernamen wij dat zij momenteel veel
vacatures hebben voor belbanen bij Callcenter
Transcom in Groningen (Kadijk 5).

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

Het gaat zowel om inbound (bv klantenservice) als
outbound (bv energiecontracten verkopen) bellen.
Aan de banen is in de meeste gevallen een
opleiding verbonden; tijdens de opleiding heb je
ook al een contract en krijg je dus ook al salaris.
Leeftijd is niet van belang!
Momenteel is men op zoek naar kandidaten voor:
Tele2 DSL, inbound vanaf 32 uur per week
Tele2 Mobile, inbound vanaf 32 uur per week
NUON, Outbound vanaf 12 uur in de week
Savedesk, Inbound vanaf 16 uur per week
Nieuw Project, Inbound, uren nog onduidelijk
Tele2, Outbound
Voor meer informatie: www.tempo-team.nl. Of bel
met de accountmanager van ISD Noordenkwartier
Tonny de Jong, telefoon 06 13 86 69 61
 Nieuws van de Kledingbank
Het duurt niet lang meer en dan staat de dure
decembermaand weer voor de deur! Om uw
kinderen toch te kunnen verrassen op 5 december,
organiseren wij weer een speelgoedactie voor de
kinderen van klanten van de Kledingbank.
De toegangskaartjes zijn in week 48 op dinsdag,
woensdag en donderdagmiddag verkrijgbaar bij de
Kledingbank. Op dinsdag 1 december, of op
woensdag 2 december, of donderdag 3 december
kunt u na vertoning van uw kaartje dan iets voor uw
kinderen uitzoeken.
We hopen dat u er allen gebruik van gaat maken
en wensen uw kinderen alvast veel plezier met hun
cadeautje.
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur.

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl

