Juni/Juli 2017

Ieder kwartaal ontvangt u van de gemeente Tytsjerksteradiel een nieuwsbrief
Bereikbaarheid
Bent u inwoner van Tytsjerksteradiel dan kunt u ons bereiken via sd@t-diel.nl. En natuurlijk zijn wij
telefonisch bereikbaar via 14 0511 (zonder netnummer).
Betaaldata uitkering
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank.
Hieronder vindt u het overzicht met de data voor juni en de komende 3 maanden:
Uitkering
Juni:
Juli:
Augustus:
September:

Uiterlijk bijgeschreven op:
zaterdag 15 juli 2017
dinsdag 15 augustus 2017
vrijdag 15 september 2017
zondag 15 oktober 2017

Vakantie 2017
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. 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
dan 4 weken is. 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 vóór 1 april 2017 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen bij de
belastingdienst heeft gedaan, krijgt vóór 1 juli 2017 de voorlopige aanslag.
Vergeet u niet om een kopie van de voorlopige aanslag in te leveren bij uw consulent?
Graag een kopie van de voor- en achterkant inleveren. Later stuurt u de definitieve aanslag naar uw
consulent.
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Maatschappelijke participatie
Het lidmaatschap van uw hobbyvereniging vergoed krijgen? Of het kaartje van het theater of
misschien wilt u lid worden van de bibliotheek of een sportclub? Naast deze kosten vergoedt de
regeling maatschappelijke participatie nog veel meer! Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle
inwoners kunnen deelnemen aan dit soort activiteiten.
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze regeling? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw consulent of kijk voor de voorwaarden op www.t-diel.nl.
U kunt per persoon één keer per jaar aanvragen. Mensen die voor 1 januari 2017 al een uitkering van
de gemeente Tytsjerksteradiel krijgen, ontvangen de bijdrage automatisch.
Digi-Taalhuis / Laaggeletterdheid
Het Digi-Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Digi-Taalhuis werkt
samen met taalmaatjes en die begeleiden deze mensen op een prettige werkplek. Ook is het DigiTaalhuis een sociale ontmoetingsplek waar mensen met elkaar in contact komen en helpt het DigiTaalhuis met het verbeteren van computervaardigheden. Het Digi-Taalhuis is gevestigd aan de
Elingsloane 2A in Burgum.
Heeft u moeite met lezen en/of schrijven en wilt u hulp daarbij of beter leren omgaan met de
computer en internet? U kunt hiervoor contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale in Burgum, tel:
0511 – 467808 of www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl.
Stichting Leergeld /
Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Uw
gemeente vindt het vooral belangrijk dat ieder kind op zwemles kan en minstens een A-diploma haalt.
Aanvragen met betrekking tot zwemlessen krijgen extra aandacht. Via www.kindpakket.nl kunnen
ouders zelf een aanvraag doen voor het kindpakket. Meer informatie over Stichting Leergeld vindt u
op www.leergeld.nl Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Leergeld Tytsjerksteradiel via
telefoonnummer 0511– 460741.
PING-loket in Tytsjerksteradiel
Heeft u hulp nodig op financieel gebied?
Bij het PING-loket in Burgum kunt u terecht met al uw vragen over inkomsten en uitgaven. Ook kunt
u een budgetadviesgesprek aanvragen. PING geeft ook advies als bijvoorbeeld uw inkomen verandert
of over schulden. Als inwoner van Tytsjerksteradiel kunt u een afspraak maken door te bellen naar 06125 810 75 of vul het contactformulier in op www.ping.nl
Geef belangrijke wijzigingen door aan uw consulent! Zo voorkomt u een boete!
Denkt u eraan dat u ook de volgende wijzigingen in uw persoonlijke situatie altijd meldt aan uw
consulent?
-

Een medebewoner is ouder dan 21 jaar en beëindigt zijn/haar studie;
Een medebewoner die niet studeert, wordt 21 jaar
Een medebewoner van 21 jaar die gaat studeren;
Er komt iemand bij u inwonen.

U voorkomt hier namelijk mee dat u een boete moet betalen i.v.m. de kostendelersnorm. Voor vragen
hierover kunt u contact opnemen met uw consulent.
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Armoedebeleid in de gemeente Tytsjerksteradiel
Steeds meer mensen raken in de financiële problemen, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. In mei
heeft de gemeente daarom een nieuw armoedebeleid vastgesteld. De gemeente Tytsjerksteradiel zet
in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met
maatschappelijke organisaties en inwoners willen we armoede sneller signaleren. Zo kunnen we
mensen eerder helpen en voorkomen dat mensen diep in de schulden raken.
Een stevig(er) sociaal vangnet
De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een stevig(er) sociaal vangnet. Inwoners met een laag inkomen
moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport- en culturele activiteiten. Met betrekking tot
gezondheid willen we de gevolgen van armoede wegnemen door een goede collectieve
zorgverzekering voor minima. We bieden hiervoor verschillende minimaregelingen, zoals:
individuele inkomenstoeslag;
regeling maatschappelijke participatie;
zorgverzekering voor minima, AV Frieso.
Kinderen
Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal worden uitgesloten. De gemeente wil
ondersteunen dat inwoners zich kunnen ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden en talenten
ontdekken, en mee kunnen doen in de samenleving. Specifiek punt van aandacht binnen het integraal
armoedebeleid zijn kinderen die in armoede opgroeien. Daarvoor hebben we het kindpakket, waarin
we samenwerken met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds. Zo is er een
startpakket van € 270,- voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, een computerregeling
voor kinderen van maximaal € 500,- en kunnen kinderen kledingbonnen krijgen voor bijvoorbeeld
sportkleding, een warme winterjas of goede schoenen.
Individueel maatwerk
De ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij, in de jeugdteams en de dorpenteams georganiseerd.
Dat begint met een gesprek tussen u en een medewerker van het jeugd- of dorpenteam. Aan de hand
van de noodzaak en wat u echt nodig heeft worden de voorzieningen ingezet. U en uw financiële
situatie zijn hierin het uitgangspunt en niet de regeling. Dit wordt ‘kanteling’ genoemd.
Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verstrekkingen & Voorzieningen via
14 0511 of neem contact op met uw consulent.
Alle vragen over zorg, welzijn wonen en werk in Tytsjerksteradiel vindt u dichtbij elkaar op
www.tichtbyelkoar.nl.
Contact
Wilt u in contact komen met het jeugdteam in Tytsjerksteradiel? U kunt bellen met 088 – 533 53 88 of
een e-mail sturen naar info@jeugdteamtd.nl
Wilt u in contact komen met het dorpenteam? Neem dan contact op via telefoonnummer 0511 - 460
767.
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