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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

 Gewijzigde bereikbaarheid
In verband met Pinksteren zijn wij niet te
bereiken/gesloten op:
Maandag 10 juni (2 e pinksterdag)
 Uitbetaling vakantietoeslag (herhaald
bericht)
Nadat u uw uitkering over de maand mei 2019
hebt ontvangen, kunnen wij uw
vakantietoeslag uitbetalen. In deze maand zit
namelijk nog een laatste reservering voor uw
totale recht op vakantietoeslag.
Wij gaan de vakantietoeslag verwerken in de
eerste twee weken van juni.
Wanneer er geen beslag op uw
vakantietoeslag is gelegd (of er wordt
verrekend in verband met een terugvordering)
en uw uitkering over de maand mei is gewoon
aan u overgemaakt,
dan kunt u uw vakantietoeslag in week 25
op uw rekening verwachten.

Is uw uitkering over de maand mei 2019 nog
niet aan u uitbetaald?
Dan wordt de vakantietoeslag aan u
overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.
Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of
wordt er verrekend?
Dan wordt de vakantietoeslag niet aan uzelf,
maar aan de deurwaarder of gemeente
Noordenveld overgemaakt om uw schuld af te
lossen.
 Vakantie naar het buitenland? Of
blijft u in Nederland?
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.
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Als u meer dan vier weken naar het
buitenland wilt, moet u vóór uw vakantie
bellen met uw contactpersoon bij de
gemeente Noordenveld.

1. Een schenking of erfenis;

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.

4.

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

2. U hebt een prijs gewonnen in een
3.

5.
6.

7.

loterij;
U hebt een auto, caravan, motor, etc.
gekocht of in gebruik;
U bent gescheiden en de
boedelscheiding is rond;
U hebt een nabetaling ontvangen van
een salaris, uitkering, et cetera.;
U hebt uw pensioen afgekocht;
Et cetera

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.
Nieuws van de Kledingbank

Na

Hemelvaartsdag

is

iedereen

weer

welkom tot de start van de zomervakantie op
 Wanneer een wijzigingsformulier
gebruiken?
We gaan in drie delen extra aandacht
besteden aan uw informatieplicht. Deze week
deel drie.
Opleiding begonnen / gewijzigd / beëindigd
- Wanneer u gaat starten met een opleiding,
er iets in uw opleiding wijzigt, of u stopt
met uw opleiding geeft u dat bij deze vraag
op.
Datzelfde geldt voor een opleiding van uw
partner (de persoon waarmee u een
gezamenlijke huishouding voer, uw kind
van 21 jaar of ouder of een kostendelende
medebewoner.
Vermogen
- Bij de aanvang van uw uitkering hebben
wij uw vermogen vastgesteld. Dat doen wij
omdat er regels gelden voor het maximale
bedrag dat u aan vermogen mag hebben
terwijl u een uitkering van ons ontvangt.
Een wijziging in het vermogen moet u aan
ons doorgeven, zodat wij kunnen bepalen
of het onder het maximale bedrag blijft.
- Bij een wijziging in uw vermogen moet u
denken aan:

12 juli Op 18 juni beginnen wij met de uitgifte
in de nieuwe kolom. In september gaat de
Kledingbank verhuizen naar een nieuwe
locatie, Meer informatie volgt.
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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