December 2017

Ieder kwartaal ontvangt u van de gemeente Tytsjerksteradiel een nieuwsbrief
Bereikbaarheid
Bent u inwoner van Tytsjerksteradiel dan kunt u een mail sturen naar sd@t-diel.nl (graag uw naam,
woonplaats en geboortedatum vermelden in de mail). Ook kunt u ons een beveiligde mail sturen.
Gebruik hiervoor de link https://cryptshare.8ktd365.nl. Natuurlijk kunt u ons ook bellen via 14 0511
(zonder netnummer).
Betaaldata en inleverschema inkomstenformulieren 2018
Hieronder ziet u een schema over de inlevering van inkomstenformulieren voor 2018 en de uitbetaling
van uw uitkering.
Maand
2018
December 2017
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

Datum inleveren
inkomstenformulier
Vrijdag 29 december 2017
Donderdag 1 februari
Donderdag 1 maart
Zondag 1 april
Dinsdag 1 mei
Vrijdag 1 juni
Zondag 1 juli
Woensdag 1 augustus
Zaterdag 1 september
Maandag 1 oktober
Donderdag 1 november
Zaterdag 1 december

Uiterlijk bijgeschreven op
uw rekening
Maandag 15 januari 2018
Donderdag 15 februari
Donderdag 15 maart
Zondag 15 april
Dinsdag 15 mei
Vrijdag 15 juni
Zondag 15 juli
Woensdag 15 augustus
Zaterdag 15 september
Maandag 15 oktober
Donderdag 15 november
Zaterdag 15 december

Kunt u niet vóór de eerste van de maand het inkomstenformulier inleveren, bijv. omdat de
loonspecificatie nog niet binnen is? Neem dan even contact op met de uitkeringsadministratie via 14
0511.
Heeft u een maand geen inkomsten, maar heeft u wel een inkomstenformulier gekregen, dan is het
belangrijk dat u deze toch terugstuurt. Vul dan in dat er geen inkomsten zijn geweest die maand.
Halfjaarlijks inkomstenformulier
Ontvangt u naast uw uitkering van de gemeente nog een andere uitkering (bijv. een WAO- of
pensioenuitkering)? Dan krijgt u 2x per jaar (januari en juli) een (halfjaarlijks) inkomstenformulier van
ons.
Denkt u eraan het formulier met het juiste bewijsstuk (bedrag per januari 2018 of juli 2018) vóór de
aangegeven datum op het formulier weer in te leveren?
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Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018
Ontvangt u in december 2017 of januari 2018 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 van de
Belastingdienst? Levert u deze dan binnen 7 werkdagen na ontvangst bij ons in. Aan de hand van de
aanslag wordt beoordeeld of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
Verlenging periodieke bijzondere bijstand
Krijgt u iedere maand periodieke bijzondere bijstand en deze is toegekend tot en met 31 december
2017? Vergeet dan niet om op tijd voor deze kosten een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand in te
dienen. Met een ‘op tijd’ ingediende aanvraag wordt bedoeld, wanneer deze binnen twee maanden na
de gemaakte bijzondere kosten door de gemeente is ontvangen.

Gebruik wijzigingsformulier
Veranderingen in uw situatie geeft u door met het wijzigingsformulier.
Gaat u bijvoorbeeld op vakantie?
Let er dan op dat u de wijziging minstens 7 dagen voordat u op vakantie gaat aan de gemeente
doorgeeft.
Wijzigt er iets anders? Geef dan de wijziging, binnen 7 dagen nadat het plaatsgevonden heeft, door.
Als u een wijziging doorgegeven heeft via het formulier, dan krijgt u automatisch weer een nieuw
formulier toegestuurd voor als er weer een nieuwe wijziging moet worden doorgegeven.
Geeft u een wijziging niet of te laat door, dan kan dit vervelende consequenties hebben. Dit willen we
natuurlijk graag voorkomen. Als u twijfelt of u bepaalde zaken moet doorgeven, dan kunt u altijd
contact opnemen met de gemeente via 14 0511.
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Maatschappelijke participatie
Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet van de gemeente? Dan heeft u ook recht op
een vergoeding op grond van de Verordening Maatschappelijke Participatie Tytsjerksteradiel 2018.
U hoeft hiervoor in 2018 geen aanvraag in te dienen. U ontvangt deze vergoeding eind maart 2018.
Zorgverzekering AV Frieso Compleet en Compact
Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Samen met De Friesland Zorgverzekeraar
helpen wij u om goed aanvullend verzekerd te zijn via de collectieve ziektekostenverzekering AV
Frieso. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering en een complete aanvullende verzekering.
Bovendien betalen wij een deel van de premie voor u. U heeft een uitgebreide zorgverzekering voor
een gunstige prijs.
Meer informatie kunt u vinden op www.defriesland.nl/avfrieso. Ook vindt u daar de vergoedingen
voor 2018.
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u overstappen naar de AV Frieso Compleet of
de AV Frieso Compact? Dan moet u vóór 31 december 2017 uw huidige zorgverzekering opzeggen en
basis laten verzekeren bij de Friesland. Vervolgens kunt u tot 1 februari 2018 bij de gemeente de AV
Frieso van uw keuze aanvragen.
Rectificatie AV Frieso
In de nieuwsbrief van september stond vermeld dat u op elk gewenst moment kunt overstappen van
AV Frieso Compleet naar de AV Frieso Compact. Dit is niet juist. U kunt alleen per 1 januari van elk
jaar overstappen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent of met Team Voorzieningen &
Verstrekkingen via 14 0511 of per mail sd@t-diel.nl.
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