Najaar 2018

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) of via Whatsapp
op 06-211 554 897 van maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 –
16.30 uur.

Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen gesloten op 24 december, 1e en 2e Kerstdag,
31 december en Nieuwjaarsdag.
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 de komende 4 maanden:
Uitkering
Uiterlijk bijgeschreven op:
Oktober:
donderdag 15 november 2018
November:
zaterdag 15 december 2018
December:
maandag 14 januari 2019*
*datum onder voorbehoud
Kunt u niet vóór de eerste van de maand het inkomstenformulier inleveren, bijv. omdat de
loonspecificatie nog niet binnen is? Neem dan 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.
Verlenging periodieke bijzondere bijstand
Krijgt u iedere maand periodieke bijzondere bijstand en deze is toegekend tot en met 31 december
2018? 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.
Ontvangt u bewindvoerderskosten? Dan ontvangt u hier binnenkort bericht over.
Statusformulieren
In het voorjaar van 2019 gaan wij de statusformulieren versturen.
Voorgaande jaren was u gewend om het statusformulier in september/oktober in te leveren. Het
statusformulier ontvangt u één keer per jaar. Op dit formulier staan de gegevens die op dat moment
bij ons bekend zijn en die belangrijk zijn voor het vaststellen van het recht op de uitkering. U
controleert of uw gegevens juist zijn en geeft eventuele veranderingen in de gegevens op het
formulier aan. Hierna stuurt u het formulier terug. Ook wanneer er niets is veranderd.
In het voorjaar van 2019 gaan wij de statusformulieren versturen.
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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/consumenten/zorgverzekeringen/aanvullendezorgverzekeringen/av-frieso.aspx. Ook vindt u daar de vergoedingen
voor 2019.
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u overstappen naar de AV Frieso Compleet of
de AV Frieso Compact? Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.
Afmelden en aanmelden:
U meldt zich af bij uw huidige zorgverzekering en u meldt zich aan bij de Friesland Zorgverzekeraar. U
doet dit vóór 1 januari 2019.
Aanmelden AV Frieso:
Vervolgens meldt u zich ook vóór 1 januari 2019 bij de gemeente door middel van een
aanvraagformulier AV Frieso (www.t-diel.nl/av-frieso).
W I S T U D A T?
•
•

als u een (voorlopige-/definitieve) aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst
ontvangt, u dit binnen 7 dagen door moet geven? Wij beoordelen dan of dit gevolgen heeft
voor uw uitkering.
de gemeente bezig is om de juridische brieven makkelijker leesbaar te maken voor de
inwoners?
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