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Periode
Inleveren
mutatie
formulier

2015
Op uw
rekening
omstreeks

regelingen. Deze informatie kan hen een
aanzienlijk financieel voordeel opleveren
en is dus voor uw burgers van belang.

Oktober
November
December

01-11-2015
01-12-2015
01-01-2016

Nieuw
Nieuw op de website is informatie over de
extra inkomensondersteuning die
gemeenten geven. De landelijke
tegemoetkomingen, Wtcg en Compensatie
eigen risico (Cer), voor mensen met een
beperking en chronisch zieken zijn
namelijk verdwenen. De financiële
ondersteuning van deze groep mensen is
nu een taak van de gemeenten.

23-10-2015
23-11-2015
23-12-2015



Meerkostenregeling gemeenten
Leek en Marum
In navolging op de gemeente Noordenveld
hebben de gemeenten Leek en Marum ook
een regeling tegemoetkoming meerkosten
ingevoerd.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de
ISD Noordenkwartier en komt in de plaats
van de landelijke regelingen Cer
(compensatie eigen risico) en Wtcg
(tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten) die zijn afgeschaft.
Vanaf 5 oktober tot 1 december 2015 kunt
u deze regeling aanvragen.
Meer informatie over de regeling vindt u op
de website van de ISD en de gemeenten
Leek en Marum.
 Website www.meerkosten.nl
Ieder(in), landelijk netwerk voor mensen
met een beperking of chronisch zieken,
lanceert ook dit jaar weer de website
www.meerkosten.nl. U kunt ook een
digitale brochure downloaden als pdf- of
word versie van de website van Ieder(in)
(onder publicaties) met alle informatie en
die zelf printen.
Voor mensen met hoge zorgkosten zijn de
website en brochure een praktische hulp
bij de belastingaftrek van zorgkosten en
geven ze uitleg over andere financiële

 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank gaat op 6 oktober weer
open met de herfst/wintercollectie. U bent
dan weer 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.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
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 St. Leergeld Westerkwartier
Alleen voor gezinnen in de
gemeenten Leek en Marum.
Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen
doen!
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen.
Met een excursie, met sport, met school.
Leergeld helpt met sportschoenen, een
ouderbijdrage of contributie als daar even
geen geld voor is. Want kinderen die
sporten zijn gezonder en maken nieuwe
vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun
creativiteit te ontwikkelen en samen naar
school kunnen fietsen, maakt dat je erbij
hoort. Leergeld zegt: nu meedoen is straks
meetellen!

Stichting Leergeld Westerkwartier:
Telefoon: (0594) 511 416 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00
uur.
E-mail: leergeldwk@ziggo.nl
Website: www.leergeld.nl

Hoe werkt Leergeld?
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet
naar een loket. Thuis bekijkt een
medewerker van Leergeld uw situatie. Wat
zijn de dingen waar uw kind nu niet aan
mee kan doen? Wat kunnen andere
instanties, zoals de gemeente voor u
betekenen en wat kan Leergeld voor u
doen?
Leergeld werkt samen met verenigingen,
scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er
voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar de
helft van de normale contributie betaald. Of
dat u heel goedkoop een fiets kan
aanschaffen voor uw kind. Voor een
schoolreisje kunnen we bekijken of er
speciale afspraken met de school gemaakt
kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is
het nog steeds te duur voor u, dan kan
Leergeld wellicht bijspringen.
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt
contact met ons opnemen voor meer
informatie of om een afspraak te maken
met een medewerker die bij u thuis
langskomt.
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