Voorjaar 2018

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
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

Datum inleveren
inkomstenformulier
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
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.
Minimaregelingen
De informatie op www.t-diel.nl/minimaregelingen is volledig vernieuwd. Alle tekst is herschreven naar
meer begrijpelijke taal. Daarnaast is er informatie toegevoegd en zijn alle aanvraagformulieren
aangepast.
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Dyn Ynset
Sinds de Participatiewet is ingevoerd in 2015, hebben we ook te maken met de tegenprestatie. Dat
houdt in dat iedereen met een uitkering van de gemeente iets voor de Mienskip doet in de vorm van
een maatschappelijke, nuttige activiteit. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn, maar ook
mantelzorg.
Voor de gemeente Tytsjerksteradiel is er Dyn Ynset met een eigen website: www.dynynset.nl.
Dat is een website met kortdurende klussen voor maatschappelijke organisaties, verenigingen,
stichtingen, scholen maar ook bij particulieren. We gaan uit van uw talenten bij het vinden van een
passende klus.
Iedereen die een (aanvullende) uitkering ontvangt, kan zich inschrijven op www.dynynset.nl.
Ook als u al vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent, dan kunt u dat aangeven in het vakje
‘Opmerking’. Uiteraard kunt u ook zelf op zoek naar een leuke vrijwilligersplek.
Heeft u vrijwilligerswerk gevonden, overleg dan eerst met uw consulent Werk & Participatie of deze
vrijwilligersplek aan de voorwaarden voldoet en geef dit door via een wijzigingsformulier.
Let erop dat u zich ook weer uitschrijft op de website van Dyn Ynset als u werk heeft gevonden, gaat
verhuizen of de uitkering om andere redenen beëindigd wordt.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw consulent Werk & Participatie.
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•

U kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapsbelasting voortaan kunt regelen via het
Noordelijke Belastingkantoor (www.noordelijkbelastingkantoor.nl)?

•

U éénmalig in uw uitkeringsperiode gedurende 6 maanden een vrijlating van 25% op uw
deeltijd inkomsten uit werk kunt aanvragen?
Vraag naar de voorwaarden bij uw Consulent Werk & Participatie (geldt niet voor jongeren tot
27 jaar).

•

Het wijzigingsformulier ook opgestuurd moet worden indien u een (andere) auto of scooter
heeft aangeschaft, verkocht of gekregen of bijvoorbeeld een pensioen heeft afgekocht?

•

Als u op vakantie gaat, u dit moet doorgeven aan de gemeente?
Dit kan via het wijzigingsformulier.

•

U maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het buitenland mag verblijven met behoud van
uitkering?

•

Indien u niet weet wie uw Consulent Werk & Participatie is, u kunt bellen met ons
Klantcontactcentrum (tel: 14 0511) waar zij dit voor u kunnen navragen?

•

Indien u een traject naar werk volgt, of parttime werkt met een aanvullende uitkering, u de
eigen bijdrage van de kosten voor de kinderopvang grotendeels vergoed kunt krijgen?
Vraag naar de voorwaarden bij uw Consulent Werk & Participatie.

•

Als u aan het werk gaat en uw uitkering beëindigd wordt, u in sommige gevallen nog in
aanmerking kunt komen voor een aantal minimaregelingen? Kijk voor de voorwaarden op
onze website: www.t-diel.nl.

•
•

Als u een teruggave ontvangt van de belastingdienst, u dit door moet geven?
Wij beoordelen dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
Wij voor de ambtshalve uitbetaling maatschappelijke participatie 1 januari 2018 als peildatum
hebben gebruikt? Indien er na 1 januari 2018 bij u gezinswijzigingen plaatsvinden
(bijvoorbeeld, er wordt een baby geboren), is er mogelijk recht op een hoger bedrag aan
maatschappelijke participatie. U kunt hiervoor dan contact met ons opnemen.
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•

Als uw oudste kind voor het eerst naar de middelbare school gaat, u een Startpakket
Voortgezet Onderwijs kunt aanvragen en eenmalig gebruik kunt maken van de PC-regeling?
Zie voor meer informatie en de aanvraagformulieren op www.t-diel.nl.

in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Veel technische en bouwbedrijven zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Ook in het groen en de
zorg zijn er veel banen. Wilt u ontdekken of een baan in deze sector bij u past?
Ga dan langs bij een van de vele projecten en laat u informeren en inspireren! U bent iedere dag
welkom bij de werkgelegenheidsprojecten. U kunt zich opgeven bij uw werkconsulent.

Wilt u meer informatie? Vraag uw consulent Werk & Participatie.
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