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 Gewijzigde openingstijden
Tijdens de Rodermarkt op dinsdag 25 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.
 Reorganisatie ISD/herindeling gemeenten
Tijdens de zomervakantieperiode is achter de
schermen hard doorgewerkt aan de reorganisatie.
Er moet een groot aantal zaken geregeld worden.
Voorbeelden zijn de herplaatsing van medewerkers
bij gemeente Noordenveld/gemeente
Westerkwartier, het voorbereiden van de
verhuizingsoperatie (met name Westerkwartier,
waar het alle gemeentelijke medewerkers betreft) et
cetera.
Voor u als cliënt van de ISD: er hebben al
wijzigingen plaatsgevonden op het vlak van
contactpersonen.

Daar waar u dat individueel betreft (bijvoorbeeld
wijziging contactpersoon inkomen en/of werk) heeft
u daarvan persoonlijk bericht gehad, per brief of
van één van de medewerkers (via mail of
persoonlijk). Daarnaast zijn momenteel geen
ontwikkelingen of wijzigingen te melden in
algemene zin voor cliënten van de ISD vanuit de
reorganisatie.
 Evenementenverkeersregelaars gezocht
Want er staat dit jaar nog een mooi evenement op
het programma in Noordenveld en wel in Roden. Op
7 oktober vindt Red Bull kop over kop plaats. Bij dit
evenement zijn veel verkeersregelaars nodig. Wil jij
het team komen versterken, mail dan naar:
verkeersregelaarsnorg@hotmail.com
 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 de 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
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten. (WTOS).
Z.o.z.
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 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
€ 128,12 per persoon per maand. Dit bedrag geldt
per 1 januari 2018.
Vermogen
Van toepassing zijn de vermogensbepalingen als
vermeld in artikel 34 van de Participatiewet. De
vermogensgrenzen zijn € 6.020,00 voor een
alleenstaande en € 12.040,00 voor een
alleenstaande ouder en gehuwden. (Norm 1 januari
2018.)
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 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.
NB. Als u niet in staat bent om zelf de ISD tijdens
de openingstijden te bezoeken, dan kan de
consulent u thuis bezoeken.

 Het Trefpunt na de zomer (herhaald bericht)
In het Informatiebulletin van juli heeft u kunnen
lezen dat Trefpunt ISD, de inloopbijeenkomst op de
donderdagmiddag, vanaf 5 juli een zomerstop heeft.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het project
niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd
waardoor wij hebben besloten de bijeenkomsten in
september niet meer van start te laten gaan. Indien
nodig, kunt u van uw klantmanager individuele
ondersteuning en informatie krijgen voor het vinden
van de vacatures en voor eventuele deelname aan
diverse projecten en/of vrijwilligerswerk.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank zal gesloten blijven voor de klanten
vanwege de wisseling van de collectie. On ze
medewerkers zijn momenteel druk bezig met het
uitpakken en ophangen van de nieuwe
wintercollectie. Op dinsdag 30 oktober openen wij
opnieuw de deuren!
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
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