Steenwijkerland

NIEUWSBRIEF IGSD
Maart 2018
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Nieuw beleid
2. Hoogte uitkering per 1 januari 2018
3. Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen 2017
4. Recreatiewoning en huurtoeslag
5. Kleding- en Speelgoedbank Westerveld is verhuisd

1. Nieuw beleid
De IGSD heeft nieuw beleid vastgesteld over smartengeld, bijzondere bijstand en schulden, bijzondere
bijstand voor de woonkosten van een eigen woning en bijzondere bijstand voor de kosten van
rechtsbijstand. Verder is de hoogte van de bijzondere bijstand voor de kosten van (woning)inrichting
veranderd. Daarnaast is het protocol huisbezoek aangepast. Een toelichting hierop vindt u in bijlage 1.
2. Hoogte uitkering per 1 januari 2018
De hoogte van uw uitkering is met ingang van 1 januari 2018 veranderd. In bijlage 2 ziet u de nieuwe
bedragen staan van de bijstandsnormen en netto IOAW/IOAZ- uitkeringen. Ook staan daar de nieuwe
vermogensgrenzen die u met een bijstandsuitkering mag hebben.
3. Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen 2017
Allereerst bedanken wij iedereen die aan het klanttevredenheidsonderzoek heeft meegedaan. In totaal
hebben 232 mensen uit de gemeente Westerveld en Steenwijkerland aan het onderzoek meegedaan.
Gemiddeld gaven zij de IGSD een 7,4 voor de dienstverlening. In 2013 kreeg de IGSD een 7,2 voor de
dienstverlening. In de volgende nieuwsbrief gaan wij uitgebreider in op de resultaten van dit
onderzoek.
4. Recreatiewoning en huurtoeslag
Huurt u een vakantie- of recreatiewoning en krijgt u daar huurtoeslag voor, dan is dit bericht voor u
van belang. Huurders van vakantie- en recreatiewoningen hebben geen recht meer op huurtoeslag.
Beëindigt u de huurtoeslag niet per 1 april 2018, dan bestaat de kans dat u de huurtoeslag aan de
belastingdienst moet terugbetalen. Het gaat dan om de huurtoeslag die u vanaf 1 april 2018 ontvangt.
In de regio zijn verschillende wooncorporaties bij wie u zich als woningzoekende kunt in schrijven:


Omnia Wonen (www.omniawonen.nl)



Actium (https://www.actiumwonen.nl/woningaanbod/directhuren/)



Wetland Wonen Groep (https://www.wetlandwonen.nl/huis-huren)



Woonconcept (https://www.woonconcept.nl/
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5. Kleding- en Speelgoedbank Westerveld is verhuisd
De Kleding- en Speelgoedbank zit nu in het Dorpshuis Over Entinghe van Dwingeloo aan de
Entingheweg 13 in Dwingeloo. U vindt de ingang aan de zijkant van het Dorpshuis.
Voor wie is de Kleding- en Speelgoedbank
Voor inwoners van de gemeente Westerveld en Steenwijkerland die:
- op of onder het minimum niveau leven omdat zij bijvoorbeeld
o in de schuldhulpverlening zitten of,
o failliet zijn verklaard of,
o om een andere reden niet genoeg geld hebben om kleding of speelgoed te kopen en
- een doorverwijzing hebben van een hulpverlener naar de Kleding- en Speelgoedbank.
Met een schriftelijke doorwijzing en uw legitimatiebewijs, bent u tijdens de openingstijden van harte
welkom om gratis kleding en speelgoed voor uzelf en de kind(eren) uit te komen zoeken.
Doorverwijzing hulpverlener
De volgende hulpverleners kunnen u naar de Kleding- en Speelgoedbank doorverwijzen: de GGD,
RIBW, Slachtofferhulp, Psycholoog, Huisarts, Schooldirectie, de GKB, Humanitas, Jadezorggroep,
Stichting Vluchtelingen Werk, de Voedselbank, de IGSD, Maatschappelijk werk, Diaconie,
Consultatiebureau, Wijkzorg, Thuiszorg, Schuldhulpverlening, GGZ, Jeugdzorg, Stichting Welzijn
Mensenwerk, Gedeelde Last en Welzijn Steenwijkerland, Verzorgingshuizen en Zorgcentra.
Overige (gratis) hulp door Kleding- en Speelgoedbank
Zij kunnen u helpen met het invullen van formulieren of het gebruik van een computer.
Vervoer
Kunt u niet zelf naar de kledingbank komen en kan niemand u brengen, dan is vervoer op afspraak
mogelijk.
Het nieuwe adres:
Entingheweg 13, 7991 CB Dwingeloo (Dorpshuis Over Entinghe)
De openingstijden van de Kleding- en Speelgoedbank zijn:
Maandagmorgen
10.00 - 13.00 uur
Woensdagmiddag
13.00 - 16.00 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur
Contact:
Telefoon
De algemene mail van de Kledingbank is
Kijk voor meer informatie op

: 0521 - 38 31 61 of 06 - 22 85 62 27
: info@kledingbankwesterveld.nl
: www.kledingbankwesterveld.nl

Let op! De Kleding- en Speelgoedbank is een particulier initiatief en staat los van het beleid dat de
IGSD en de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld voeren in het kader van de Participatiewet.
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Bijlage 1 belangrijkste wijzigingen in beleid
Korte toelichting wijziging Leidraad Participatiewet Steenwijkerland en protocol huisbezoek
Smartengeld.
Het gaat hier om mensen die bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, medische fout of misdrijf schade hebben
geleden en een schadevergoeding krijgen. Naast een vergoeding voor de schade (aan de auto of vanwege het niet
meer kunnen werken) kan deze vergoeding ook zijn voor het leed dat deze mensen is toegebracht. Dit laatste
noemen we immateriële schadevergoeding. In het beleid staat hoe de IGSD daar mee omgaat. U vindt dit beleid
in hoofdstuk 3 Middelen in het deel algemene bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.
Bijzondere bijstand en schulden
Bij bijzondere bijstandsaanvragen rekent de IGSD het inkomen boven de beslagvrije voet of het vrij te laten
bedrag (in geval van Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) niet tot de draagkracht. Inwoners die daar
mee te maken hebben, komen eerder voor bijzondere bijstand in aanmerking. Gaat het echter om bijzondere
bijstand voor incidentele dan wel periodieke algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals de vervanging
van een koelkast of voor woonkosten, dan rekent de IGSD het inkomen boven de beslagvrije voet of het vrij te
laten bedrag wel tot de draagkracht. U vindt het beleid in hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere
bijstandverlening in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.
Bijzondere bijstand woonkosten eigen woning
Bij het bepalen van de hoogte van de woonkosten neemt de IGSD de aflossingsverplichting en de premies van
spaarhypotheken niet meer mee. De hoogte van de woonkosten is bepalend of de IGSD aan de bijzondere
bijstand voor woonkosten de verplichting verbindt om te verhuizen naar een goedkopere woning. Inwoners
krijgen door deze beleidswijziging minder snel de verhuisplicht opgelegd en blijven dan voor deze bijzondere
bijstand in aanmerking komen zolang hun situatie niet verandert. U vindt dit beleid in hoofdstuk 6
Woonkostentoeslag eigen woning in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet
Steenwijkerland.
(Woning)inrichtingskosten
De bijzondere bijstand voor deze kosten is mede gebaseerd op de Nibud-prijzengids. De bedragen in de Nibudprijzengids zijn aangepast. Reden waarom ook de hoogte van de bijzondere bijstand voor
(woning)inrichtingskosten is veranderd. U vindt de nieuwe bedragen in hoofdstuk 7 Verhuis- en
(woning)inrichtingskosten in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.
Bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand
Wanneer u bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van rechtshulp (wilt) aanvragen, moet u voortaan eerst
gratis rechtshulp bij het Juridisch Loket aanvragen, voordat u een advocaat raadpleegt. U betaalt dan een lagere
eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is dan € 53,00 lager (2017). Als uw kosten lager zijn hoeft de IGSD u ook minder
bijzondere bijstand te verlenen. Vraagt u niet eerst gratis rechtshulp aan bij het Juridisch Loket waardoor u een
hogere eigen bijdrage voor rechtshulp moet betalen, dan is de bijzondere bijstand voor deze kosten € 53,00 (2017)
lager. U vindt dit beleid hoofdstuk 22 Kosten rechtshulp, griffierechten in het deel bijzondere bijstand van de
Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.
Bijzondere bijstand voor de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal (geldt alleen voor inwoners Steenwijkerland)
Inwoners uit de gemeente Steenwijkerland konden voor de ouderbijdrage bijzondere bijstand krijgen. Dit beleid
is komen te vervallen. Wel is er een overgangsregeling getroffen. Gaat uw kind in 2018 naar de kortdurende
peuteropvang en ging datzelfde kind ook in 2017 naar de peuterspeelzaal? Dan kunt u voor de overgangsregeling
in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat u voor dat kind in 2017 bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage
van de peuterspeelzaal ontving.
Protocol huisbezoek
Hierin staat wanneer en op welke wijze huisbezoeken worden afgelegd door medewerkers van de IGSD.
De Leidraad Participatiewet Steenwijkerland, de overgangsregeling voor de kortdurende peuteropvang en het
protocol huisbezoek vindt u op onze website www.igsd-sw.nl.

3

Steenwijkerland

Bijlage Overzicht van nettobedragen uitkeringen per 1 januari 2018
I. Participatiewet
Belanghebbenden van 18 jaar of ouder maar jonger dan 21 jaar (art. 20, eerste en tweede lid)
alleenstaande of alleenstaande ouder
gehuwden zonder kinderen
gehuwden met kinderen
- gehuwden waarvan één 21 jaar of ouder is, zonder kinderen
- gehuwden waarvan één 21 jaar of ouder is, met kinderen

€ 244,91
€ 489,82
€ 773,28
€ 953,57
€ 1.237,03

Belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (artikel 21)
- alleenstaande of alleenstaande ouder
€ 992,12
- gehuwden, beide echtgenoten jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.417,32
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)
alleenstaande of alleenstaande ouder
gehuwden
Kostendelersnorm (artikel 22a)
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
twee volwassenen in één woning ontvangen per persoon
drie volwassenen in één woning ontvangen per persoon
vier volwassenen in één woning ontvangen per persoon
vijf volwassenen in één woning ontvangen per persoon
Gehuwden waarvan één 21 jaar of ouder is en ander 18, 19 of 20 jaar oud is (artikel 22a lid 3)
norm voor jongere partner, zonder kinderen
norm voor jongere partner, met kinderen
* voor personen die met meer volwassenen in één huis wonen gelden lagere bedragen
** norm voor partner van 21 jaar of ouder is afhankelijk van aantal kostendelende
medebewoners

€ 348,13
€ 569,61

€ 708,66
€ 614,17
€ 566,93
€ 538,58*
€ 244,91**
€ 528,37**

NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)
In de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan
vermogensgrenzen
alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwden
II. IOAW
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder
alleenstaande werkl. werkn. van 23 jaar of ouder met of zonder kinderen
* Samen ontvangen zij dan twee keer € 708,66 is € 1.417,32
Overgangsrecht kostendelersnorm IOAW
- Alleenstaande en alleenstaande ouders die kostendeler zijn
III. IOAZ
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:
gewezen zelfstandige en de echtgenoot
alleenstaande gewezen zelfstandige met of zonder kinderen
* Samen ontvangen zij dan twee keer € 708,66 is € 1.417,32
Overgangsrecht kostendelersnorm IOAZ
Alleenstaande en alleenstaande ouders die kostendeler zijn

€ 50.800,=
€ 6.020,=
€ 12.040,=
€ 12.040,=

€ 708,66*
€ 992,12

€ 779,53

€ 708,66*
€ 992,12

€ 779,53
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