Zomer 2018

Ieder kwartaal ontvangt u van de gemeente Tytsjerksteradiel een nieuwsbrief
Bereikbaarheid
Bent u inwoner van Tytsjerksteradiel kunt u ons bereiken via sd@t-diel.nl.
En natuurlijk zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0511 (zonder netnummer) of via Whatsapp
op 06-211 554 897 van maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdags van 08.30 –
16.30 uur.
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:
zondag 15 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
zaterdag 15 september 2018
maandag 15 oktober 2018

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?
U een bericht veilig digitaal kunt versturen naar de gemeente? Dit kan via
https://cryptshare.8ktd365.nl.
U de individuele inkomenstoeslag elk jaar opnieuw kunt aanvragen? U heeft bij een eerdere
beoordeling hiervan een datum in de brief staan, vanaf wanneer u dit kunt doen. We wachten
bij de beoordeling van de individuele inkomenstoeslag op het moment dat u uw aanvraag
indient. Deze aanvraagdatum gaan we dan gebruiken voor de beoordeling.
Als u een aanslag inkomstenbelasting ontvangt van de belastingdienst, u dit door moet
geven? Wij beoordelen dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
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Verhuizing
Een verhuizing geeft u door bij Burgerzaken. Ook is het belangrijk dat u een verhuizing aan de
afdeling Werk en Inkomen of uw consulent doorgeeft via een wijzigingsformulier (binnen 7 dagen).
Dit is nodig voor een beoordeling van het recht op bijstand na uw verhuizing.
Compensatie eigen risico
Gebruikt u uw volledige eigen risico voor uw ziektekostenverzekering doordat u kosten maakt
vanwege uw handicap/chronische ziekte? Het kan dan zijn dat u een gedeelte van het wettelijke eigen
risico gecompenseerd krijgt. U kunt dit aanvragen via een aanvraagformulier bijzonder bijstand op het
moment dat u uw volledige eigen risico heeft gebruikt. U kunt dit ons laten zien via een
kostenoverzicht van uw ziektekostenverzekeraar. Deze aanvraag doet u uiterlijk vóór 1 maart van het
volgende kalenderjaar. Tenzij u kunt aantonen dat pas later duidelijk werd dat u uw eigen risico heeft
opgemaakt. Let op! Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende
bijstandsnorm.
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