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 Uitbetaling uitkering 2019

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

April

24-04-2019

01-05-2019

Mei

22-05-2019

01-06-2019

Juni

24-06-2019

01-07-2019

Juli

25-07-2019

01-08-2019

Augustus

23-08-2019

01-09-2019

September

24-09-2019

01-10-2019

Oktober

25-10-2019

01-11-2019

November

22-11-2019

01-12-2019

December

17-12-2019

01-01-2020

 Gewijzigde bereikbaarheid
In verband met de volgende feestdagen zijn
wij in de maanden april, mei en juni 2019 niet
te bereiken/gesloten op:
April:
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
Maandag 22 april (2 e paasdag)
Mei:
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 31 mei (Verplicht verlof)
Juni:
Maandag 10 juni (2 e pinksterdag)
 Wanneer een wijzigingsformulier
gebruiken?
Komende drie maanden gaan we extra
aandacht besteden aan uw informatieplicht.
Toen u een uitkering heeft aangevraagd, is u
hierover uitleg gegeven. Wij kunnen ons
voorstellen dat het handig is deze informatie
af en toe te herhalen.

We gaan hier in de komende weken in drie
delen uitleg over geven, deze week deel 1.
Gezins- en woonsituatie gewijzigd:
- Een verhuizing dient u door te geven aan
de afdeling burgerzaken van de gemeente.
U hoeft de verhuizing niet bij ons te
melden. In sommige gevallen kan het
handig zijn dit toch te doen, bijvoorbeeld
wanneer de verhuizing dicht bij de datum
van de maandbetaling van uw uitkering
ligt. Daarmee voorkomt u dat wij uw
verhuizing pas na het betalen van de
uitkering doorgestuurd krijgen en u
misschien iets aan ons terug moet betalen.
- Het sluiten of eindigen van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap meldt u
eveneens bij de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Ook dit hoeft u niet bij ons
te melden. Daarbij geldt hetzelfde als bij
het eerste streepje staat vermeld.
- U moet het wel melden als er iemand bij u
komt wonen, of er iemand van uw adres
vertrekt. Wanneer er iemand bij u komt
wonen kan dit gevolgen hebben voor de
hoogte van uw uitkering. Datzelfde geldt
wanneer er iemand van uw woonadres
vertrekt. Voorbeeld: U bent getrouwd en
uw partner komt bij u wonen. Uw huwelijk
hoeft u niet te melden, het feit dat uw
partner bij u komt wonen wel.
- U moet het melden wanneer uw kind 21
jaar wordt. Daarbij is het van belang om
ook aan te geven of dit kind
studiefinanciering ontvangt.
Ook dit kan namelijk gevolgen hebben
voor de hoogte van uw uitkering.
- U, of een familielid, dient een overlijden te
melden.

Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.
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Gezamenlijke huishouding:
Van een gezamenlijke huishouding is sprake
wanneer u en uw medebewoner het
hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en u
blijk geeft zorg te dragen voor elkaar door
middel van het leveren van een bijdrage in de
kosten van de huishouding dan wel
anderszins. Dit is een erg ingewikkelde zin en
een andere uitleg is moeilijk te geven. in
sommige gevallen zullen wij dan ook moeten
onderzoeken of er wel of niet sprake is van
een gezamenlijke huishouding. U vult in ieder
geval in dat er sprake is van een
gezamenlijke huishouding wanneer u met de
medebewoner bent getrouwd, een
samenlevingscontract hebt, etc.
Verandert er iets in uw woonsituatie? Neem
dan altijd contact met ons op.
Tijdelijk verblijf op ander adres (ook
vakantie!):
- Wanneer u wegens ziekte enige tijd op een
ander adres moet verblijven, moet u dat
hier opgeven. Daarvan kan bijvoorbeeld
sprake zijn bij opname in het ziekenhuis,
opname in een revalidatieoord, etc.
- Wanneer u gedetineerd wordt (opgenomen
in de gevangenis) moet u dit hier opgeven.
- Wanneer u op vakantie gaat moet u dit
hier opgeven (u hoeft geen apart vakantiemeldingsformulier meer in te vullen).
Daarbij moet u ook opgeven of u in
Nederland blijft of naar een ander land
gaat.
Overig
Wilt u iets bij ons melden waarvan u vermoedt
dat dit gevolgen kan hebben voor (de hoogte
van) uw uitkering, maar kunt u het niet bij één
van de bovenstaande vragen op het
wijzigingsformulier kwijt? Dan kunt u het bij
deze vraag vermelden.

Welke hobby’s heeft u? Waar bent u goed in?
Dit zijn enkele vragen die u bij Bureau
Activering kunt verwachten.
Vaak vindt u veel meer leuk dan u denkt en
kunt u nog veel meer dan u denkt! Samen met
u brengen wij uw wensen en behoeften in
kaart. Zodra dit duidelijk is, gaan wij op zoek
naar passend vrijwilligerswerk voor u. Op
deze manier proberen wij gezamenlijk het
uiteindelijke doel te bereiken: regulier
werk of een zinvolle besteding van uw tijd.
Aanmelden voor bureau activering kan via uw
contactpersoon
of via soza@gemeentenoordenveld.nl
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is vanaf dinsdag 12 maart
2019 weer geopend voor de uitgifte van de
zomercollectie. Houdt u er rekening mee dat
wij tijdens alle schoolvakanties gesloten
zijn. Dus ook tijdens de mei vakantie van 27
april t/m 5 mei 2019.
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

 Vrijwilliger worden via Bureau
Activering
Waar wordt u nou echt
blij van? Wat doet u
graag in het dagelijks
leven?
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