Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD
september 2018

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Regeling tegemoetkoming zorgkosten
2. Schoolkosten kinderen
3. Wat gebeurt er met uw uitkering als uw kind stopt met school of studie
4. Hulp toeslagen, kwijtschelding, schulden en uitkeringen (VIA spreekuur)
1. Regeling tegemoetkoming zorgkosten 2017
Betaalde u in 2017 het volledig verplicht eigen risico? Dan kunt u bij de gemeente Westerveld een
tegemoetkoming van € 100,-- aanvragen.
Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan kunt u bij de gemeente Westerveld een
tegemoetkoming van € 200,-- aanvragen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen die chronisch ziek
zijn of een beperking hebben.
Voorwaarde is dat:
 u inwoner van de gemeente Westerveld bent en,
 uw inkomen niet hoger is dan 120% van het wettelijk minimumloon dat op u van toepassing
is.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Westerveld www.gemeentewesterveld.nl
onder zorg en ondersteuning. Daar staat ook hoe u een aanvraag bij de gemeente Westerveld moet
indienen.
Let op! Aanvragen kunt u tot 1 oktober 2018 indienen.
2. Schoolkosten kinderen
In september beginnen de scholen weer. Voor de schoolkosten van uw kinderen kunt u een beroep
doen op het minimabeleid bij de IGSD.
Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u voor hen het volgende aanvragen:
o een participatiebijdrage en,
o een toeslag. Voor de toeslag moet uw kind wel 12 jaar of ouder zijn (en jonger dan 18).
Voorwaarde is dat u:
 inwoner bent van de gemeente Westerveld en,
 een laag inkomen en weinig vermogen heeft.
Meer informatie vindt u op de website https://www.igsd-sw.nl/minimabeleid/.
Daar vindt u ook het aanvraagformulier.
Heeft u geen computer? U mag ons ook bellen. Ons telefoonnummer is 0521 - 538 980.
U kunt ons bereiken op:
- maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en,
- vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur.
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3. Wat gebeurt er met uw uitkering als uw kind stopt met school of studie
Ontvangt u een uitkering van de IGSD? En heeft u kinderen van 21 jaar of ouder bij u in huis wonen?
Dan is dit bericht belangrijk voor u.
Kostendelersnorm
Zodra uw kind 21 jaar wordt, krijgt u een lagere uitkering van de IGSD. Hoe meer kinderen van 21
jaar of ouder bij u inwonen, hoe lager uw uitkering. Die lagere uitkering noemen we de
kostendelersnorm.
Uitzondering kostendelersnorm schoolgaande en studerende kinderen
Hier is één uitzondering op, wanneer al uw kinderen van 21 jaar of ouder:
- naar school gaan, studeren of een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg
volgen en,
- daarmee zijn begonnen voor dat zij 30 jaar oud.
Geeft u daarom direct aan ons door als uw kind begint of stopt met zijn opleiding. Daarmee voorkomt
u dat u te weinig of teveel uitkering ontvangt.
Hoe geeft u wijzigingen door in studie of scholing van uw kind
Op een mutatieformulier. Hierop geeft u aan wanneer uw kind met zijn opleiding is begonnen of is
gestopt. Doet u dat zo snel mogelijk na de start of beëindiging van de studie of scholing. Heeft u geen
mutatieformulier meer? Op onze website http://www.igsd-sw.nl/igsd/uw-inkomen/verplichtingenuitkering vindt u deze. Heeft u geen internet of printer? Neemt u dan contact op met uw vaste
contactpersoon bij de IGSD op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur.

4. Hulp bij Toeslagen, kwijtschelding, schulden en uitkeringen (VIA spreekuur)
Een moeilijke brief van het UWV of informatie over bepaalde regelingen: die roepen wel eens vragen
op. Veel vragen gaan over belastingen (DigiD, Toeslagen), financiën (kwijtschelding, schulden) en
sociale voorzieningen (WW, Participatiewet, Wmo, AOW, minimavoorzieningen).
Voor zulke vragen is het VIA spreekuur opgericht. VIA staat voor Voorlichting, Informatie en Advies.
Elke inwoner van Westerveld kan er terecht. Elke vraag wordt beantwoord of er wordt doorverwezen
naar de juiste persoon of instantie. Het VIA spreekuur is een initiatief van Welzijn MensenWerk.
Het spreekuur vindt plaats op meerdere dagdelen op verschillende locaties in Westerveld en is
laagdrempelig. De hulp is kortdurend. Meestal is er één contactmoment per vraag, maximaal twee.


Elke donderdag van 09.30 – 11.30 uur in De Veldkei te Havelte



Elke donderdag van 13.30 – 15.30 uur in ‘t Werkt bij Stichting JEF te Nijensleek

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn MensenWerk via telefoonnummer 085 273 14 26 of
via info@welzijnmw.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.welzijnmw.nl.
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