OKTOBER 2017

 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Oktober
November
December

24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

Taalhuis Noordenveld

Hulp nodig bij leren lezen, schrijven, rekenen en
werken op de computer?
Kom langs bij ons Taalhuis in de bibliotheek in
Roden.
Inloopspreekuur op woensdag van 13.00 – 14.00
uur.
Bibliotheek Roden
Heerestraat 178
9301 AH RODEN
Tel. 088 012 82 45
Contactpersoon Taalhuis:
Doutzen Sloterdijk
E-mail: info@taalhuisnoordenveld.nl
Tel. 0800 – 8100

De locatie is gewijzigd naar Trefpunt Scheepstra
(voormalige Scheepstraschool) aan de
Schoolstraat 1 in Roden. De inloop is wekelijks
op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30
uur.
Trefpunt ISD is er ter ondersteuning bij het
vinden van werk, vrijwilligerswerk en informatie
over deelname aan projecten. De inloop is
tevens een contactmoment voor u met de
accountmanagers en klantmanagers van de
ISD.
U bent vanaf donderdag 14 september 2017,
tussen 14.00 en 15.30 uur van harte welkom bij
Trefpunt ISD aan de Schoolstraat 1 in Roden.
 Meerkostenregeling 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 2017 tot 1 februari 2018.

 Van MMM naar Trefpunt ISD
Op donderdag 14 september 2017 zijn wij
gestart met een nieuwe opzet van de
inloopochtend (MMM), onder de nieuwe naam
Trefpunt ISD.

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!

Z.O.Z.
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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.
 Voortgezet onderwijs? Graag brengen
wij onze PC regeling nog eens onder
de aandacht!
De ISD Noordenkwartier heeft per 1 oktober
2008 een PC regeling voor minima met
kinderen.
Het gaat hier om
kinderen die wonen
in de gemeente Leek,
Marum of
Noordenveld en die
in groep 8 van het
basisonderwijs zitten of aan het eerste jaar van
het voortgezet onderwijs deelnemen.
*Het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn
dan 110% van de voor hen geldende
bijstandsnorm zie voor de actuele normen
www.noordenkwartier.nl/bijstandsuitkering en
het vermogen mag niet hoger zijn dan de
maximale vermogensgrens van € 11.880,00.
Bovendien is het zo dat u momenteel niet in het
bezit mag zijn van een computer.
* Vanaf 1 augustus 2017 geldt de
inkomensgrens voor inwoners uit de gemeenten
Leek en Marum 120% van de voor hen geldende
bijstandsnorm.
Hoogte maximale vergoeding:
In de PC regeling staat dat u voor een complete
pc een maximale vergoeding krijgt van € 585,00
en € 100,00 voor een printer.

Informeer of u in aanmerking komt voor deze
regeling.
Informatie:
Indien u meent dat u voor deze regeling in
aanmerking komt, kunt u contact opnemen met
de medewerkers van de ISD Noordenkwartier
(050) 599 46 45. Dit kan van maandag t/m
vrijdag van 09.00 uur tot 10.30 uur. Als u
inderdaad van deze regeling gebruik kunt
maken, krijgt u een aanvraagformulier
toegestuurd en geven de
medewerkers u een toelichting op de werkwijze
van deze procedure.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is momenteel nog gesloten voor
klanten. Wel kunnen kleding en schoenen
worden ingebracht op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Op 31
oktober 2017 openen wij onze deuren voor de
uitgifte van de wintercollectie. Graag komen wij
in contact met iemand met groene vingers of
een tuinman die ons kan helpen met het
opruimen van het onkruid rondom ons gebouw.
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
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

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden

Voor de prijzen hanteren wij de Nibudnormen.
Voor de kosten van een internetabonnement
kunt u via het minimafonds van uw gemeente
een vergoeding ontvangen.
Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

