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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
September
23-09-2016
01-10-2016
Oktober
24-10-2016
01-11-2016
November
23-11-2016
01-12-2016
December
22-12-2016
01-01-2017
 Gewijzigde openingstijden
Tijdens de Rodermarkt op dinsdag 27
september is het Inwonersplein Noordenveld
gesloten, hiermee komt de baliedienst in
Roden te vervallen. De baliediensten in Leek
en Marum vinden wel doorgang.
De ISD is deze dag wel telefonisch te
bereiken tijdens het telefonisch spreekuur
tussen 09.00 – 10.30 uur op
telefoonnummer (050) 599 46 45.
 Inlichtingenplicht
artikel 17 Participatiewet
Wanneer u een uitkering ontvangt op grond
van de Participatiewet heeft u een
inlichtingenplicht op grond van artikel 17
Participatiewet. Wat staat er eigenlijk in dit
artikel?
Artikel 17 lid 1 Participatiewet zegt:
“De belanghebbende doet aan het college
op verzoek of onverwijld uit eigen
beweging mededeling van alle feiten en
omstandigheden waarvan hem
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van
invloed kunnen zijn op zijn
arbeidsinschakeling of het recht op
bijstand.”

Wat houdt dit precies in?
 Op verzoek: wanneer u gevraagd wordt
om gegevens in te leveren;
 Uit eigen beweging: u neemt zelf het
initiatief indien er sprake is van een
wijziging;
 Onverwijld: onmiddellijk doorgeven door
middel van het mutatieformulier uiterlijk
op de eerstvolgende inleverdatum ;
 Alle feiten en omstandigheden: Alle
wijzigingen met bewijsstukken op het
gebied van:
 Inkomsten (bijv.; witte inkomsten, zwarte
inkomsten, inkomsten van uw
meerderjarige kind(eren));
 vermogen (bijv.: auto, erfenis,
bankrekeningen);
 woonsituatie (bijv.: verhuizing);
 werk (bijv.: vrijwilligerswerk, werk, werk
van uw kind(eren)).
Op het wijzigingsformulier vindt u nog meer
informatie met betrekking tot het doorgeven
van wijzigingen.
In de praktijk merken wij dat veel zaken niet
gemeld worden aan ons als ISD
Noordenkwartier. Hier kunnen veel redenen
voor zijn, zoals het vergeten of aannemen
dat het niet belangrijk is om te melden. “Die
auto is toch ouder dan tien jaar”, “Er staat
toch geen geld op die bankrekening”, “Ik
wist niet dat jullie dat moesten weten” en ga
zo maar door.
De ISD Noordenkwartier moet van alle
wijzigingen op de hoogte zijn om vast te
kunnen stellen of iemand nog steeds recht
heeft op een uitkering op grond van de
Participatiewet. Wellicht heeft iemand wel
recht op minder of juist méér uitkering.
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Het schenden van de inlichtingenplicht van
artikel 17 Participatiewet kan leiden tot het
beëindigen of zelfs intrekken en
terugvorderen van een uitkering.
Daarnaast is sinds 1 januari 2013 de
bestuurlijke boete weer in de Participatiewet
opgenomen. Dit betekent dat wanneer
iemand een wijziging niet door heeft
gegeven hij of zij een bestuurlijke boete
opgelegd krijgt. De ISD is verplicht om bij
elke schending inlichtingenplicht een boete
op te leggen.

 Uit een medische keuring moet blijken
dat u niet in staat bent het wettelijk
minimumloon te verdienen en geen
mogelijkheden heeft tot
arbeidsparticipatie.
Voor deze medische keuring kan de ISD een
arbeidsdeskundige inschakelen.
Hoogte van de tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt
€ 125,45 per persoon per maand. Dit bedrag
geldt per 1 januari 2016.

Het is in uw eigen belang om elke wijziging
direct door te geven aan de ISD
Noordenkwartier door middel van het
wijzigingsformulier. Twijfelt u of iets
doorgegeven moet worden, neem contact op
met uw contactpersoon. U blijft
verantwoordelijk voor het (direct) doorgeven
van wijzigingen in uw situatie.

Vermogen:
Van toepassing zijn de
vermogensbepalingen als vermeld in artikel
34 van de Participatiewet. De
vermogensgrenzen zijn € 5.920,00 voor een
alleenstaande en € 11.840,00 voor een
alleenstaande ouder en gehuwden. (norm
1 januari 2016).

 Individuele studietoeslag:
De individuele studietoeslag is met ingang
van 1 juli 2015 van kracht geworden. De
regeling is bedoeld voor mensen die een
opleiding volgen, en die door een beperking
niet in staat zijn om zelfstandig het
minimumloon te verdienen.
De regeling wordt uitgevoerd door de ISD
Noordenkwartier.

Eerst meer weten?
Twijfelt u of u voor deze regeling in
aanmerking komt? De medewerkers van de
ISD helpen u graag verder, zij zijn iedere
werkdag te bereiken tussen 09.00 – 10.30
uur via telefoonnummer (050) 599 46 45. U
kunt ook een e-mail met uw vragen sturen
naar: info@noordenkwartier.nl.
Vermeldt u in deze mail uw BS-nummer.

Wanneer komt u in aanmerking voor de
studietoeslag?
Om in aanmerking te komen voor deze
studietoeslag moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:

 Bewegen door beweging!
In het Informatiebulletin van augustus heeft
u een artikel kunnen lezen over het project
Sport en Bewegen.

 U bent 18 jaar of ouder;
 U heeft recht op studiefinanciering op
grond van de Wet studiefinanciering 2000
(WSF 2000) of een tegemoetkoming op
grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten.
(WTOS);

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u bij uw
contactpersoon informeren naar de
voorwaarden van deelname en
mogelijkheden.
Tijd:
Woensdagochtend van 08:45 uur–10:15 uur
(1x per week)
Startdatum:
Per direct
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