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Let op uw Inschrijving UWV
Op het moment dat u een WWB uitkering
aanvraagt heeft u zich moeten inschrijven als
werkzoekende bij het UWV. Deze inschrijving
is geldig voor een bepaalde periode. Daarna
moet u deze inschrijving zelf opnieuw
verlengen. Ook wanneer u een tijdelijke
ontheffing van de arbeidsplicht heeft gekregen
geldt de regel dat u als werkzoekende moet
staan ingeschreven bij het UWV. De gemeente
controleert hier de komende tijd op. Bij het niet
tijdig verlengen van uw inschrijving, of niet
ingeschreven staan bij het UWV kunt u een
maatregel opgelegd krijgen.
Samenwonen en een bijstandsuitkering.
U ontvangt een bijstandsuitkering. Dan is het
belangrijk om te weten dat het bij het bepalen
van de hoogte van uw uitkering van belang is
of u alleenstaande of samenwonende bent. Als
u met iemand samenwoont, kan uw uitkering
namelijk lager uitvallen. Soms hebt u dan
helemaal geen recht meer op een uitkering.
Hebt u een gezamenlijke huishouding, of niet?
De gemeente gebruikt het begrip ‘gezamenlijke
huishouding’, in plaats van ‘samenwonen’.
Met wie u samenwoont, maakt daarbij niet uit.
Als twee vrienden besluiten om in een huis
te gaan wonen, dan kan dit door de gemeente
aangemerkt worden als een ‘gezamenlijke
huishouding’. Hun uitkering kan dan lager
uitvallen.
Wanneer is er precies sprake van een
gezamenlijke huishouding?
U hebt een gezamenlijke huishouding als u
samen uw hoofdverblijf hebt in dezelfde
woning en voor elkaar zorgt of allebei bijdraagt
in de kosten van de huishouding. Als u
bijvoorbeeld beiden boodschappen doet,
kookt,of u een gezamenlijke bankrekening hebt
zijn dat aanwijzingen voor een gezamenlijke
huishouding.

Wat betekent “samen één hoofdverblijf
hebben”?
Als u het grootste deel van de tijd samen in
dezelfde woning bent, hebt u samen
één hoofdverblijf. Ook als u allebei een eigen
(huur-)woning hebt. Als u de grootste deel van
de tijd bij elkaar bent, heeft dat gevolgen voor
uw recht op een uitkering als alleenstaande.
Aantonen leefsituatie
De gemeente kan u vanaf 1 januari 2013
vragen aan te tonen of u een alleenstaande of
alleenstaande ouder bent. U kunt dat doen
door de gemeente een huisbezoek laten doen.
Zijn er uitzonderingen?
Als u een huurder in huis heeft, of een kamer
huurt, is er geen sprake van een ‘gezamenlijke
huishouding’. U moet dit dan wel met een
huurcontract en bankafschriften kunnen
aantonen. Ook samenwonen met uw kinderen
of met één van uw ouders wordt door de
gemeente nooit als gezamenlijke huishouding
gezien. Maar dit samenwonen kan wel
gevolgen hebben voor de hoogte van de
uitkering. En als u met uw broer of zus
samenwoont, kan dit een gezamenlijke
huishouding zijn afhankelijk van de
persoonlijke situatie.
Terugvordering en boete
Als u uw samenwoning niet aan de gemeente
hebt gemeld en u daardoor ten onrechte een
uitkering hebt ontvangen, dan moet u die
uitkering aan ons terugbetalen. U moet ook
een boete betalen die net zo hoog is als de
uitkering die u ten onrechte hebt ontvangen..
De gemeente mag voor deze schulden niet
meewerken aan een minnelijke schuldregeling.

Belastbaar inkomen
Aanvragen heffingskortingen en/of toeslagen
2013 bij de belastingdienst
Gaat u een heffingskorting aanvragen of een
toeslag, dan zal de belastingdienst vragen
naar een schatting van het belastbaar inkomen
2013.
Hieronder vindt u een opgave. Bij de
berekening van de bedragen is uitgegaan van
een volledige bijstandsuitkering.
Er is geen rekening gehouden met
een eventuele samenloop met inkomsten uit
arbeid. Er is wel rekening gehouden met
alleenstaande ouderkorting.
Personen van 27 tot 65 jaar
Gehuwd, per partner
9.437,00
Alleenstaande ouder
Zonder toeslag
Met toeslag
Alleenstaande
Zonder toeslag
Met toeslag

12.978,00
18.023,00

9.437,00
14.481,00

Uitbetaling reductieregeling 2013
Bijna iedereen maakt kosten voor
maatschappelijke participatie.
Bijvoorbeeld voor een sportvereniging,
bibliotheek, krant of telefoon.
De reductie wordt automatisch uitbetaalt aan
iedereen met een uitkering WWB.
U hoeft het dus niet meer aan
te vragen. Het bedrag is in 2013 € 92 per
persoon en voor kinderen van
12 tot 18 jaar maar liefst €182. Het bedrag
wordt eind maart overgemaakt aan iedereen
die het in 2013 nog niet heeft ontvangen.

Werkgeversteam actief!
Het werkgeversteam van Werk en Inkomen De
Wâlden bezoekt actief werkgevers in
gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
om zoveel mogelijk goed werk en werkkansen
voor u te vinden. De laatste weken komen we
er achter dat er meer werk is, dan dat we
dachten!
Om te zorgen dat we de juiste persoon op de
juiste plek terecht kunnen laten komen, vragen
we uw medewerking.
De komende periode gaan we kijken welke
focusberoepen u passend vindt. Goed bij u
passen betekent dat het werk u aanspreekt
(functie inhoud) en dat het werk reëel is voor u
(functie eisen). U krijgt een brief of wordt
uitgenodigd voor een bijeenkomst gericht op
werk om nader kennis te maken.
Zo kunnen we bij mooie kansen in onze regio
snel schakelen op deze focusberoepen en
wellicht uw CV onder de aandacht brengen bij
de ondernemers!

Sollicitatietraining
Binnenkort start de gemeente met een
sollicitatietraining. Deze training is onderdeel
van uw traject naar werk.
Tijdens deze training wordt er o.a. aandacht
besteedt aan het schrijven van een goede cv.,
een sollicitatiebrief, en het voeren van een
sollicitatiegesprek.
De training bied tevens gelegenheid om
ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.
Ook maakt u kennis met het werkgeversteam.
U hoeft zich zelf niet aan te melden voor deze
training. Iedereen die hiervoor in aanmerking
komt krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging.
Wil je ook wel eens wat anders doen?
Vorig jaar zijn we met een aantal
volkstuinverenigingen in de gemeente
Tytsjerksteradiel gestart met het
volkstuinvitaminenproject. We willen mensen
met een minimum inkomen de kans geven om
te leren tuinieren op de volkstuin. Je kunt
gratis proberen of het iets voor je is: je eigen
groenten verbouwen. Mensen die al een
volkstuintje hebben genieten van de opbrengst
van de tuin, zijn lekker buiten èn in beweging
en ontmoeten gezellige mensen.
Op dit moment zijn er nog tuintjes vrij in
Burgum en Hurdegaryp. Er wordt gezorgd voor
een stukje grond, gereedschap, zaai- en
pootgoed.
Van jou vragen we dat je bereid bent om elke
week een paar uur te besteden aan de tuin.
Het moet je vooral leuk lijken om te doen. Wie
weet hoeveel tomaten, aardbeien,
sperzieboontjes, aardappels of courgettes je
dan kunt oogsten!

Wil je meer weten? Bel of mail dan met Nelia
Vos  0511–460740  nvos@t-diel.nl. Zij kan
je terugbellen en er veel meer over vertellen.
Er zijn maar een aantal tuinen beschikbaar,
dus meld je snel aan!

C o nta ct me t de afd e lin g D e W â ld en
Afdeling De Wâlden gemeente
Tytsjerksteradiel,
Adres: Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum.
Telefoon: 14 0511
Internet: www.t-diel.nl (ga naar Aan de balie
en vervolgens naar Werk en Bijstand)
Openingstijden balie:
Maandag
12.30 tot 16.30 uur
Dinsdag
09.00 tot 16.30 uur
Woensdag
09.00 tot 16.30 uur
Donderdag
09.00 tot 16.30uur
Vrijdag
09.00 tot 16.30 uur

Colof on
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die te
maken heeft met de Afdeling Werk en Bijstand
van de gemeente Tytsjerksteradiel.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vier keer
per jaar.
Hoewel de tekst van deze nieuwsbrief
zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen
rechten aan ontlenen.
Redactie:
Afdeling De Wâlden
Inhoud: Afdeling De Wâlden
Adres:
Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost
Telefoon:
14 0511
Website:
www.t-diel.nl
U kunt zich aanmelden of afmelden voor deze
nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar
lhoekstra@t-diel.nl

