Februari 2019

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.
Wilt u ons bezoeken?
Het gemeentehuis is geopend op maandag van
12.30 – 16.30 en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur.
Het adres is: Raadhuisweg 7 in Burgum.

Betaaldata uitkering
Hieronder kunt u zien wanneer de uitkering wordt uitbetaald:
Maand 2019
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

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

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

Inkomstenformulieren
Kunt u niet vóór de eerste van de maand het inkomstenformulier inleveren, bijv. omdat uw
loonspecificatie nog niet binnen is? Neem dan contact op met de uitkeringsadministratie via
140511.
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.
Statusformulieren
1 keer per jaar ontvangt u een statusformulier; dit jaar is dat halverwege maart. 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 uitkering. U controleert of uw gegevens juist zijn en geeft eventuele veranderingen
op het formulier aan.
Hierna stuurt u het formulier met uw handtekening vóór 1 april 2019 terug, ook wanneer er geen
wijzigingen zijn.
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Verlenging periodieke bijzondere bijstand
Krijgt u iedere maand periodieke bijzondere bijstand en is deze 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, dat deze binnen twee maanden nadat
de kosten zijn gemaakt door de gemeente is ontvangen.
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. Voor het eigen risico van 2018 dient u deze
aanvraag uiterlijk voor 1 maart 2019 in te dienen. 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.
Maatschappelijke participatie
Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet van de gemeente? Dan ontvangt u een
tegemoetkoming voor maatschappelijke participatie. U hoeft hiervoor in 2019 geen aanvraag in te
dienen. U ontvangt deze vergoeding eind maart 2019.
Indien er na 1 januari 2019 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.

• U een bericht veilig digitaal kunt versturen naar de gemeente? Dit kan via
https://cryptshare.8ktd365.nl.
• Als u een aanslag inkomstenbelasting ontvangt van de belastingdienst, u dit door moet
geven? Wij beoordelen dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
• U zich kunt aanmelden via www.gezondverzekerd.nl voor onze collectieve
ziektekostenverzekering AV-Frieso? U hoeft dus geen aanvraagformulier bij de gemeente in te
dienen.
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•

•

Stichting Leergeld kinderen van 4 tot 18 jaar helpt die in gezinnen met een inkomen op
bijstandsniveau opgroeien? Bijvoorbeeld voor de kosten van een
schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging. Kijk op:
www.leergeld.nl voor meer info.
Wij een gids hebben met informatie die u helpt rond te komen van uw
inkomen. Heeft u deze nog niet in uw bezit? Neem hiervoor contact op
met de gemeente of het dorpenteam via 14 0511.

Inloopmomenten Dorpenteam
Heeft u vragen, twijfels of wilt u ondersteuning over bijvoorbeeld wonen, huishouden,
gezondheid, financiën, omgaan met anderen, daginvulling, etc.? Kom dan gerust eens
langs voor een kopje koffie!
Wilt u eerst vrijblijvende informatie? Bel dan naar 14 0511.
Waar en wanneer?
Maandag

8.30 tot 12.00 uur

It Betterskip in Eastermar

Maandag

15.00 tot 16.30 uur De Balstein in Noardburgum

Dinsdag

8.15 tot 12.00 uur

It Geahûs in Garyp

Donderdag 9.30 tot 12.00 uur

De Kamp in Sumar

Donderdag 10.00 tot 11.00 uur It Maskelyn in Hurdegaryp

JURIDISCH LOKET
Wijziging openingstijden
De balieopenstelling van de vestiging in Leeuwarden is gewijzigd per 14 januari 2019.
Tijdens een inloopspreekuur kunt u zonder afspraak uw juridische vraag stellen aan de balie.
Adres:
Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden

Inloopspreekuur
Dinsdag:
09.00 – 11.00 uur
Vrijdag:
09.00 – 11.00 uur

Buiten het inloopspreekuur is de vestiging alleen open voor afspraken die klanten telefonisch met de
juristen hebben gemaakt.
De juristen zijn daarnaast bereikbaar op werkdagen van 9:00 – 18:00 uur via 0900-8020 (€0,25 p/m).
Kijk ook op website www.juridischloket.nl voor handige informatie, tips en voorbeeldbrieven.
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