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 Meerkostenregeling gemeenten Leek
en Marum
Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de
gemeenten Leek en Marum die als gevolg van
hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben
een verzoek indienen om in aanmerking te
komen voor de meerkostenregeling.
Deze regeling is bestemd voor inwoners met
een laag inkomen en een laag vermogen. Deze
regeling wordt uitgevoerd door de ISD.
Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per
jaar.
U kunt de regeling aanvragen in de periode
vanaf 1 oktober 2016 tot 1 februari 2017.
Indien u vorig jaar in aanmerking bent gekomen
voor de meerkostenregeling en uw
omstandigheden niet gewijzigd zijn dan hoeft u
de tegemoetkoming niet opnieuw aan te vragen!
U krijgt deze dan automatisch toegekend!
NB.: De regeling is gewijzigd. Indien u
langdurig (langer dan 1 jaar) noodzakelijke
medicatie moet gebruiken die is
voorgeschreven door een erkende arts, dan
kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor
de regeling. (U moet dan wel voldoen aan de
overige voorwaarden.)

Meer informatie over de regeling vindt u op:
www.noordenkwartier.nl/meerkostenregeling en
op de website van de gemeenten Leek en
Marum.
Meerkostenregeling Gemeente Noordenveld
Ook inwoners van de gemeente Noordenveld
kunnen in aanmerking komen voor een
meerkostenregeling. Informatie hierover kunt u
vinden op:
www.noordenkwartier.nl/meerkostenregeling
Deze Meerkostenregeling kan het hele jaar
aangevraagd worden.
 Collectieve zorgverzekering 2017
Ook in 2017 kunt u weer deelnemen aan de
collectieve zorgverzekering die de ISD heeft
afgesloten met zorgverzekeraars Menzis en
Zilveren Kruis.
Wanneer u één van deze verzekeringen afsluit,
ontvangt u een korting op de premie voor de
basisverzekering en de aanvullende
verzekeringen. Daarnaast sluit u automatisch
het voor u gratis Gemeente Pakket af. In dit
pakket is een aantal extra voorzieningen
opgenomen dat vergoed wordt. Hierdoor hoeft u
minder vaak een beroep te doen op de
bijzondere bijstand.
Bij zowel Menzis als Zilveren Kruis komt u
tevens in aanmerking voor (gedeeltelijke)
vergoedingen die voorheen vielen onder de Wet
Tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten. (WTCG). Tevens bestaat recht
op vergoeding van de door het CAK geïnde
eigen bijdragen via de WMO.
Bij Menzis kunt u, afhankelijk van het pakket
waarvoor u verzekerd bent, tevens in
aanmerking komen voor een vergoeding van het
verplichte eigen risico.
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Ontvangt u een uitkering van de ISD
Noordenkwartier en bent u nog niet collectief
verzekerd dan ontvangt u eind dit jaar
schriftelijk meer informatie over de collectieve
zorgverzekering en de aanmeldprocedure voor
deelname in 2017.
 Hulp bij schuldhulpverlening.
Inwoners van de gemeenten Leek en Marum
Wanneer inwoners van de gemeenten Leek en
Marum hulp nodig hebben bij het
oplossen van schulden dan kunnen zij voor
informatie en advies terecht bij de
Gemeentelijke Kredietbank te Assen (GKB).
De GKB biedt ondermeer budgetbeheer,
schuldregelingen en beschermingsbewind. Ook
kunt u er terecht voor een sociaal krediet. De
kredietbank helpt u te kiezen welke dienst het
beste bij u past.
Ook kunt u terecht tijdens de inloopspreekuren
in:
 Leek: In de oneven weken op
maandagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in
het gemeentehuis, Tolberterstraat 66.
 Marum: in de oneven weken op
maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in het gemeentehuis, Molenstraat 45.
Sinds kort kunt u zich ook schriftelijk melden door
middel van een aparte link. Deze link vindt u op:
www.noordenkwartier.nl/hulpbijschuldhulpverlening
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen
wij u dan via deze link een aantal vragen te
beantwoorden. Dit zal maximaal vijf minuten in
beslag nemen. Vervolgens zal met u contact
worden opgenomen.

Inwoners van de gemeente Noordenveld.
Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen
met vragen over financiën en schulden terecht
bij de Noordenveldwerker. De
Noordenveldwerker verzorgt daarnaast de
intake voor schulddienstverlening.
Voor een afspraak met de Noordenveldwerker
kunt u bellen naar (050) 317 65 05 of mailen
naar vraag@noordenveldwerker.nl
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank gaat op 25 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.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
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