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 Uitbetaling uitkering 2019

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Maart

25-03-2019

01-04-2019

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

 Meerkostenregeling
Er zijn al vragen binnengekomen over de
ambtshalve/jaarlijkse betaling van de
meerkostenregeling over 2019.
Als u deze regeling vorig jaar van de ISD
Noordenkwartier ontving, krijgt u hem dit
jaar automatisch van de gemeente
Noordenveld.
U hoeft de regeling dus niet opnieuw aan
te vragen.
De regeling is vorig jaar rond 1 april aan u
uitbetaald. Dit jaar zal hij in de eerste week
van april worden uitbetaald.
Mocht u tegen die tijd geen betaling van
ons hebben ontvangen, terwijl u denkt daar
wel recht op te hebben, dan verzoeken wij
u contact met ons op te nemen.

 CV Training
Heb u geen cv of wilt u uw cv aanpassen,
maar weet u niet hoe.
Geef u dan op voor de CV Training.
Tijdens deze training hoort u onder andere
waarom een goede cv de eerste stap naar
werk is.
Tevens gaan we direct bezig met uw cv en
na de training heeft u een cv die u kan
gebruiken.
Aanmelden of vragen dit kan via
soza@gemeentenoordenveld.nl of via
(050) 502 72 22.
 Recht op andere voorzieningen
Hebt u een laag inkomen vanuit werk of
uitkering? Als u voldoet aan de wettelijke
voorwaarden komt u mogelijk in
aanmerking voor andere voorzieningen. Dit
zijn bijvoorbeeld financiële
tegemoetkomingsregelingen voor de
aanschaf van een computer.

Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.
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Ook voor kosten die u maakt doordat u
door ziekte bepaalde zaken niet zelf meer
kunt doen, bestaan er zulke
tegemoetkomingsregelingen.
Wilt u snel weten of u recht heeft op
bijvoorbeeld de gemeentelijke
minimaregelingen en landelijke zorg- of
huurtoeslag? Kijk dan op
www.berekenuwrecht.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
meivakantie van 27 april t/m 5 mei 2019.

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

.
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!

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

