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Datum inlevering ROF

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Zaterdag 1-2-2014
Zaterdag 1-3-2014
Dinsdag 1-4-2014
Donderdag 1-5-2014
Zondag 1-6-2014
Dinsdag 1-7-2014
Vrijdag 1-8-2014
Maandag 1-9-2014
Woensdag 1-10-2014
Zaterdag 1-11-2014
Maandag 1-12-2014
Maandag 29-12-2014 *

Uiterlijk bijgeschreven op uw
Bank/Giro
Vrijdag 14 februari 2014
Zondag 16 maart 2014
Woensdag 16 april 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Maandag 16 juni 2014
Woensdag 16 juli 2014
Zaterdag 16 augustus 2014
Dinsdag 16 september 2014
Donderdag 16 oktober 2014
Zondag 16 november 2014
Dinsdag 16 december 2014
Vrijdag 16 januari 2015 *

De vergoedingen voor de kosten van kinderopvang
U krijgt deze vergoedingen voor de kosten van kinderopvang wanneer u tot de zogenaamde
doelgroepen behoort en een re-integratietraject of een inburgeringtraject volgt of in deeltijd
werkt. Daarom heeft u kinderopvang nodig.
Wat verandert er?
De uitbetaling van de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst is verandert vanaf 1
december 2013. Als dit gevolgen heeft voor u, dan krijgt u hierover een brief van de
Belastingdienst. Misschien hebt u deze brief al gekregen.
Nieuw beleid Belastingdienst
Het nieuwe beleid van de Belastingdienst is dat vanaf 1 december 2013 de
Kinderopvangtoeslag voortaan aan u zelf wordt uitbetaald in plaats van aan de
kinderopvangorganisatie. Als u geen brief heeft gekregen en u bent benieuwd hoe het er
voor u uit komt te zien, ga dan naar www.belastingdienst.nl en zoek op
‘kinderopvangtoeslag’.

Nieuw beleid van de gemeenten
Met de tegemoetkoming van de gemeente voor de kosten van kinderopvang verandert ook
iets.
Vanaf 1 januari a.s. gaan wij meer kijken naar hoeveel uren kinderopvang u per maand voor
het volgen van het re-integratietraject of het inburgeringtraject of het deeltijdwerk echt nodig
hebt. U kunt dit aantal uren ook gebruiken voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag
bij de Belastingdienst.
Wij berekenen op basis van deze uren, maar ook op basis van de op de factuur vermelde
uren van de opvang, het bedrag van de maandelijkse tegemoetkoming van de gemeente. Dit
wordt 10% van de kosten van kinderopvang.
Kwaliteitseisen en grenzen
Voor het berekenen van de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst en de
tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang door de gemeente moeten de regels, die
in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) staan, worden toegepast.
Dit betekent dat er soms bepaalde grenzen zijn gesteld, zoals het toepassen van de door de
Rijksoverheid vastgestelde maximale uurtarieven.
De uitbetaling
U krijgt voortaan zelf de factuur van de kinderopvangorganisatie en u bent zelf
verantwoordelijk voor het (op tijd) betalen van deze factuur.
Het is belangrijk dat u steeds maandelijks zo spoedig mogelijk een kopie van de factuur bij
ons inlevert. Dan kunnen wij ook snel de tegemoetkoming voor u gaan berekenen en aan u
uitbetalen.
De gemeentelijke tegemoetkoming betalen wij dus voortaan aan u zelf en niet meer aan de
kinderopvangorganisatie.
Ook krijgt u (na 1 december 2013) de door u aangevraagde Kinderopvangtoeslag zelf van de
Belastingdienst.
Met het bedrag dat u van de Belastingdienst krijgt, samen met het bedrag dat u van ons
krijgt, kunt u de factuur van de kinderopvangorganisatie betalen.
Het kan zijn dat de beide bedragen niet precies genoeg zijn om de factuur te betalen. In dat
geval blijft er voor u nog een klein bedrag voor eigen rekening.
Convenant?
Mocht uw kinderopvangorganisatie een speciale afspraak (convenant) met de
Belastingdienst hebben, dan kan het zijn dat het bedrag van de maandelijkse toeslag toch
nog rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie gaat.
Ook in die situatie zullen wij de gemeentelijke tegemoetkoming aan u zelf gaan uitbetalen na
ontvangst van een (kopie-)factuur.
Vragen?
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon
op afdeling Werk en Inkomen ‘De Wâlden’.

Uitbetaling reductieregeling 2014
Bijna iedereen maakt kosten voor maatschappelijke participatie. Bijvoorbeeld voor een
sportvereniging, bibliotheek, krant of telefoon. Voor deze kosten is de reductieregeling.
de reductie wordt automatisch uitbetaald aan iedereen met een uitkering WWB. U hoeft het
dus niet aan te vragen. Het bedrag is in 2014 € 92,00 per persoon en voor kinderen van 12
tot 18 jaar € 182,00. Het bedrag wordt in maart overgemaakt aan iedereen die het in 2014
nog niet heeft ontvangen. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Hierover ontvangt
u ook nog een brief.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapslasten.
Heeft u een aanslag van gemeentelijke belasting en /of waterschapslasten ontvangen?
Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.
Kwijtschelding
U kunt kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belasting en de waterschapslasten
door middel van één aanvraagformulier. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt ia
afhankelijk van uw persoonlijke en financiele omstandigheden.
Aanvraagformulier
het aanvraagformulier kwijtschelding kunt u downloaden op www.t-diel.nl. Het is ook
verkrijgbaar bij de balie in het gemeentehuis, Het ingevulde formulier stuurt u naar het
Hefpunt in Groningen. Hier worden de aanvragen volledig afggehandeld. U kunt dus in één
keer kwijtschelding aanvragen voor alle heffingen.
Minimagids
Wanneer uw inkomen op of net boven het sociaal minimum ligt, is het vaak moeilijk om rond
te komen. De gemeente Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk om haar inwoners te
ondersteunen.
Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van diverse regelingen. Vorig jaar ontving u nog
van de gemeente een minimagids met aanvraagformulieren. Vanaf dit jaar doet de gemeente
dat niet meer. Op de website van de gemeente (www.tytsjerksteradiel.nl/werk-en-inkomen)
kunt u alle informatie en aanvraagformulieren vinden. Ook kunt u een minimagids en / of
aanvraagformulieren ophalen in het gemeentehuis.
De minimaregelingen in 2014 zijn gelijk aan de regelingen van 2013. Ook de bedragen die
voor de verschillende minimaregelingen zijn vastgesteld blijven gelijk. Een uitzondering is de
langdurigheidstoeslag , deze is hoger ten opzichte van vorig jaar.

Website
Onder het blokje 'werk en inkomen' op www.t-diel.nl vindt u veel informatie over uitkeringen.
Bijvoorbeeld hoe u een WWB uitkering aanvraagt, wat de uitbetaaldata van de uitkering zijn
en voor welke (minima)regelingen u misschien in aanmerking komt. Ook kunt u er
aanvraagformulieren voor minimaregelingen downloaden.

