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 Uitbetaling uitkering 2019

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

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

 Het Inwonersplein in de zomer
In de periode van 29 juli tot en met
26 augustus is het Inwonersplein te Roden
vanaf 12.00 uur gesloten.
Voor vragen over sociale zaken kunt u deze
periode tussen 08.30 en 12.30 uur bellen
naar 050 – 50 27 223.
 Beter leren schrijven en lezen!
Wil jij leren voorlezen aan je (klein)kind?
Een e-mail typen? Een formulier invullen?
Zelf beter kunnen lezen en schrijven, dat
kan!
Zo kan je meer zelf en kan je makkelijk
meedoen.
Meld je aan voor de gratis taalmeter.
Dit kan via je contactpersoon van de
afdeling sociale zaken 050 – 50 27 223.

 Vakantie naar het buitenland? Of
blijft u in Nederland?
(Herhaald bericht)
De vakantieperiode breekt weer aan. Dan is
het goed om te weten hoe wij daar mee
omgaan.
Als u op vakantie
gaat dan moet u dat
altijd aan ons
doorgeven via het
wijzigingsformulier.
Buitenland:
Gaat u naar het buitenland dan mag dat in
totaal maximaal vier weken per jaar (in de
periode van 1 januari t/m 31 december).
Deze weken hoeven niet persé aan elkaar
te zijn.
U kunt dus bijvoorbeeld in juni twee weken
naar het buitenland gaan en in oktober nog
een keer twee weken.
Wilt u langer dan vier weken naar het
buitenland? Bijvoorbeeld twee weken in juni
en drie weken in oktober?
Dan hebt u over de periode die meer is dan
vier weken geen recht op een uitkering. In
dit voorbeeld krijgt u dan dus één week
geen geld van ons.
Als u meer dan vier weken naar het
buitenland wilt, moet u vóór uw vakantie
bellen met uw contactpersoon bij de
gemeente Noordenveld.
Z.O.Z.
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In Nederland:
Blijft u in Nederland, dan moet u dat ook
aan ons doorgeven. U mag soms langer
dan vier weken in Nederland op vakantie
waarbij u gewoon uw uitkering houdt,
maar ook u moet in dat geval van te voren
bellen met uw contactpersoon bij de
gemeente Noordenveld.
Vragen?
Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met uw
contactpersoon bij de gemeente
Noordenveld. Dat kan via het rechtstreekse
telefoonnummer dat u hebt gekregen.
Hebt u dat nummer niet meer of kunt u het
niet vinden? Bel dan met 050 - 50 27 223.
U kunt uw vraag ook naar ons mailen. Dat
kan via soza@gemeentenoordenveld.nl

 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is nog open tot de
zomervakantie die begint op 12 juli 2019. In
september gaat de Kledingbank verhuizen
naar een nieuwe locatie, Meer informatie
volgt. Wij streven ernaar om op 15 oktober
weer open te gaan in de nieuwe locatie:
Ceintuurbaan Noord 122.
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

Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.

