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Nieuw emailadres
Sinds 1 april 2016 is onze afdeling niet meer bereikbaar via mailadres : dewalden@achtkarspelen.nl
Wanneer u inwoner bent van de gemeente Achtkarspelen kunt u ons bereiken per mail via
sd@achtkarspelen.nl, bent u inwoner van Tytsjerksteradiel dan kunt u ons bereiken via sd@t-diel.nl.
En natuurlijk zijn wij telefonisch bereikbaar via 140511.
Vakantie 2016
Gaat u op vakantie? Vergeet niet om dit van tevoren door te geven. Ook als u een bijstandsuitkering
ontvangt, wilt u wel eens met vakantie. Daar zijn wel regels voor. Er geldt een maximumperiode en u
moet uw vakantie altijd 4 weken van tevoren doorgeven. Hoe geef ik mijn vakantie door? De vakantie
geeft u minimaal 4 weken voordat u op vakantie gaat door op het wijzigingsformulier. U kunt dit
formulier vinden op onze website.

Hoe lang mag ik in het buitenland zijn? Iedereen mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland
zijn, bijvoorbeeld met vakantie. Dit mag ook in 2 of 3 korte perioden, als het in totaal maar niet meer
is dan 4 weken. Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken
met behoud van uitkering met vakantie. Om problemen met uw uitkering te voorkomen adviseren wij
u om bij twijfel altijd contact op te nemen met uw consulent.
Voorlopige aanslag belastingdienst.
Iedereen die voor 1 april 2016 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering bij de
belastingdienst heeft gedaan, krijgt voor 1 juli 2016 de voorlopige aanslag.
Vergeet u niet om een kopie van de voorlopige aanslag in te leveren bij de afdeling Werk en
Inkomen? Graag een kopie van de voor- en achterkant inleveren. Later ontvangen we graag de
definitieve aanslag.
Hoe werkt het Dorpenteam?
Bij het Dorpenteam van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen over zorg,
welzijn, wonen en werk. In het Dorpenteam werken professionals dichtbij u. Heeft u bijvoorbeeld
vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking, eenzaamheid, dagbesteding of over
ondersteuning van uw inkomen? Dan kunt u bij het Dorpenteam terecht.
Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan neemt u contact op met het Dorpenteam. Een medewerker
maakt een afspraak en komt bij u langs. Tijdens het gesprek wordt u (hulp)vraag besproken.
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Samen met de medewerker van het Dorpenteam gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw
situatie. Wat heeft u nodig? Wat kunt u zelf doen of met hulp van uw omgeving? Als het nodig is,
zorgt het Dorpenteam ervoor dat u professionele ondersteuning krijgt. Dezelfde medewerker blijft uw
aanspreekpunt zolang dat nodig is.

Contact
Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van welzijn, wonen en zorg? Neem dan contact op met het
Dorpenteam via telefoonnummer (0511) 460 767. Wilt u in contact komen met de Jeugdteams? Als u
in Achtkarspelen woont kunt u bellen met 088 – 533 53 88 of een mail sturen naar
info@cjgachtkarspelen.nl.
Woont u in Tytsjerksteradiel, dan kunt u bellen met 088 – 533 53 33 of een mail sturen
naar info@jeugdteamtd.nl.

