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

22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

 Toe aan een nieuwe uitdaging?

01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

Zin om nieuwe mensen te ontmoeten?
 Gewijzigde openingstijden
Tijdens de Rodermarkt op dinsdag 26
september is het Inwonersplein Noordenveld
gesloten, hiermee komt de baliedienst in Roden
te vervallen. De baliediensten in Leek en Marum
vinden wel doorgang.

Ga mee sporten!!!
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.
 Wijziging MaandagMorgenMoment
(MMM)
De inloopochtend op maandag in het
Inwonersplein bij ISD Noordenkwartier zal vanaf
september 2017 gaan wijzigen.
Wij gaan medio september op een andere
locatie en een ander tijdstip van start met een
nieuwe invulling van het inloopmoment.
In verband met de wijziging is er vanaf
maandag 4 september geen inloopochtend
meer bij ISD Noordenkwartier aan de
Schoolstraat 50 in Roden.
U wordt over het nieuwe inloopmoment en de
nieuwe locatie binnenkort schriftelijk en via de
website geïnformeerd.

Nieuwsgierig?
Neem contact op met uw contactpersoon voor
meer informatie.
 Digitale nieuwsbrief
Wilt u
digitaal op
de hoogte
blijven van
nieuwe regelingen en nieuwe activiteiten
van ISD Noordenkwartier?
Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief!
U krijgt dan regelmatig berichten over
verschillende onderwerpen en websites, die met
uw uitkering te maken hebben. Of bijvoorbeeld
bijzondere bijstand, vacatures, en projecten.
De digitale nieuwsbrief is uiteraard gratis. U
kunt zich digitaal aanmelden via
www.noordenkwartier.nl

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

 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is gesloten tot en met 4
september 2017.
Begin september starten wij met de
collectiewisseling voor het winterseizoen.
Op 31 oktober 2017 openen wij onze deuren
voor de uitgifte van de wintercollectie.
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
 Individuele studietoeslag Leek, Marum
en Noordenveld.
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 ISD
Noordenkwartier.
Wanneer komt u in aanmerking voor de
studietoeslag?
Om in aanmerking te komen voor de regeling
tegemoetkoming meerkosten moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:


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
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tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten. (WTOS).



Uit een medische keuring moet blijken
dat u niet in staat bent het wettelijk
minimumloon te verdienen doch wel
mogelijkheden heeft tot
arbeidsparticipatie. Voor deze medische
keuring kan de ISD een
arbeidsdeskundige inschakelen.

Hoogte van de tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt
€ 127,46 per persoon per maand. Dit bedrag
geldt per 1 juli 2017.
Vermogen
Van toepassing zijn de vermogensbepalingen
als vermeld in artikel 34 van de Participatiewet.
De vermogensgrenzen zijn € 5.940,00 voor een
alleenstaande en € 11.880,00 voor een
alleenstaande ouder en gehuwden. (Norm
1 januari 2017.)
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.
Adresgegevens en openingstijden.
Gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66 Leek
maandag t/m met donderdag van 09.00 – 10.30
uur.
Gemeentehuis Marum, Molenstraat 45 Marum,
dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 10.30 uur.
Inwonersplein Noordenveld, Schoolstraat 50
Roden, elke werkdag van 09.00 – 10.30 uur.
Als u niet in staat bent om zelf de ISD tijdens de
openingstijden te bezoeken, dan kan de
consulent u thuis bezoeken.

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

