Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen
doorgevoerd om de regeling Meedoen te
verbeteren en te versimpelen.
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Vakantie en uw uitkering
Heeft u nog vakantieplannen en heeft u een
uitkering van de gemeente? Leest u dan
onderstaande informatie goed door.
Per kalenderjaar mag u maximaal vier weken, met
behoud van uitkering op vakantie. U moet uw
vakantie altijd vooraf (minimaal één week van te
voren) schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan
V
Op www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk &
Inkomen/uitkering participatiewet kunt u het
formulier downloaden en uitprinten of uw vakantie
digitaal melden met uw DigiD.
Als aan u de arbeidsverplichtingen zijn opgelegd of
als u een re-integratietraject volgt, neem dan ook
minimaal één week van te voren contact op met uw
klantmanager of re-integratieconsulent om te
overleggen of u wel met vakantie kunt.
Na uw vakantie moet(en) u (en uw partner) zich
persoonlijk melden bij het loket MO uiterlijk op de
eerste werkdag na terugkeer. U kunt (vooraf) hiervoor
een afspraak maken via www.nijkerk.eu. U vult dan
Terugmelding vaka
Neemt u
uw reisbescheiden mee naar de afspraak.
Houdt u zich niet aan bovenstaande regels kan dat
gevolgen hebben voor uw uitkering!
Meedoen
Ieder kind moet mee kunnen doen. Sporten,
muziekles, scouting of meegaan met een
schoolreisje. Ook als u dat zelf niet kunt betalen,
moet uw kind mee kunnen doen aan leuke
activiteiten. De gemeenteraad heeft daarom
onlangs besloten kinderen extra geld te geven voor
deelname aan sociale-, culturele-, en sportieve
activiteiten door de regeling Meedoen uit te breiden.
Per 1 januari 2018
krijgen kinderen tot 18 jaar
per jaar.
Voor personen van 18 jaar en ouder blijft het
Per 1 oktober 2017
kunt u bij de geboorte van een eigen kind
extra aanvragen;
komt er een zwemlesvoorziening;
kunt u voor kinderen die 14 jaar worden en
geen geldige ID kaart hebben een gratis ID
krijgen.

Per 1 oktober 2017
gaat de maximale inkomensgrens naar 130%
van het bruto wettelijk minimumloon (is nu
120%) voor een meerpersoonshuishouden en
110% voor alleenstaanden;
wordt er bij het bepalen van de hoogte van het
inkomen rekening gehouden met schulden (bij
beslag op het inkomen of bij een
schuldhulpverleningstraject);
hoeft u geen bonnetjes meer in te leveren.
Wij vertrouwen erop dat u het bedrag besteed
waarvoor het bedoeld is.
We zijn bezig met de verdere uitwerking. Eind
september komt er meer informatie in een
nieuwsbrief en op de website van de gemeente
Nijkerk.
Stichting Leergeld Nijkerk
Stichting Leergeld Nijkerk wil dat alle kinderen in de
gemeente Nijkerk van 4 tot 18 jaar kunnen
meedoen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Ook die kinderen waarvan de ouders
het financieel niet zo breed hebben. Leergeld
Nijkerk helpt door een bijdrage in de vorm van het
betalen van een factuur of in natura. Bijvoorbeeld
voor een laptop, een fiets of een schoolreis. Voor
meer informatie of een aanvraag: zie www.
leergeldNijkerk.nl.
Jeugd Sportfonds Nijkerk
Het Jeugdsportfonds Nijkerk wil dat kinderen uit
financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen
sporten bij een vereniging. Zij betalen (een deel
van) de contributie bij een vereniging en/of
sportkleding/materialen. Ouders en
sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag
indienen bij het Jeugdsportfonds. Zij kunnen wel
een intermediair benaderen voor een aanvraag.
Voor meer informatie en de intermediairs:
Ron Vermeij van Nijkerk Sportief en Gezond
(06-22224532 of ron@nijkerksportiefengezond.nl).
Kindpakket
Alle bovengenoemde voorzieningen voor kinderen
worden samen het Kindpakket genoemd.
Giften van nood- en steunfondsen
Indien u geld krijgt, moet u dit tijdig opgeven bij de
gemeente met het wijzigingsformulier.
Onderstaande giften worden in ieder geval
vrijgelaten en hoeven door u niet te worden
opgegeven:
giften ontvangen van de Stichting Leergeld,
Sport- en cultuurfonds, Nijkerks Diaconaal
Beraad, Vluchtelingenwerk, Nationaal
Kinderfonds en Burgerweeshuis en van
vergelijkbare nood- of steunfondsen;
ontvangen pakketten/cadeaus in natura van de
Voedselbank, de Stichting Jarige Job en
vergelijkbare giften.
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Bijzondere bijstand
Heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk en
onvermijdelijk zijn en die u niet kunt betalen uit uw
maandelijks inkomen op minimumniveau?
Worden deze kosten ook niet vergoed via andere
regelingen of voorzieningen? Misschien komt u in
aanmerking voor bijzondere bijstand. U kunt voor
diverse kosten bijzondere bijstand aanvragen. Uw
persoonlijke omstandigheden en financiële situatie
bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke
aanvraag bekijkt de klantmanager van de gemeente
of u aan de voorwaarden voldoet.
Heeft u een periodieke bijstandsuitkering dan hoeft
u bij een aantal kosten geen aanvraag in te dienen
maar is het invullen van een declaratieformulier
voldoende. Dat kan bij de volgende kosten:
een bezoek aan een gedetineerd of in een instelling
opgenomen gezinslid;
de eigen bijdrage op grond van de
Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz),
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (let op:
verwart u de eigen bijdrage niet met het eigen risico.
Hiervoor is namelijk geen bijzondere bijstand mogelijk);
een gehandicapten parkeerkaart (GPK);
de eigen bijdrage rechtshulp, griffierecht en kosten van
noodzakelijke uittreksels uit de Basisregistratie
Personen (BRP) voor deze zaak;
bewindvoering (niet WSNP), mentorschap of curatele;
aanvraag, verlengen of wijzigen van een
verblijfsvergunning;
peuterspeelzaal;
reizen voor een verplicht inburgeringstraject.

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al twee jaar of langer een inkomen of
uitkering op minimumniveau en is er geen zicht op
inkomensverbetering? Dan kunt u mogelijk jaarlijks
een extra geldbedrag van de gemeente krijgen: de
individuele inkomenstoeslag (IIT).
Formulierenhulp door Sigma
Als u inwoner bent van de gemeente Nijkerk, kunt u
hulp krijgen bij het invullen van formulieren door de
medewerkers van Sigma.
U kunt bijvoorbeeld denken aan de huurtoeslag of
zorgtoeslag, het aanvragen van een uitkering,
kwijtschelding belastingen, bijzondere bijstand of
de individuele inkomenstoeslag, enzovoorts. Ook
kan er samen met u een DigiD aangevraagd
worden.
Tijdens het inloopspreekuur van Sigma kunt u uw
vragen stellen. Deze hulp is gratis en onafhankelijk.
Voor meer informatie over formulierenhulp, de
inloopspreekuren of een afspraak kunt u bellen
met (033) 2474830 of kijken op de website van
Sigma (http://www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp).
Kijk eens naar de Geldplannen!
Vindt u het moeilijk om aan het eind van de maand
uit te komen met uw geld? De geldplannen van
Startpunt Geldzaken Nijkerk kunnen u helpen!
Er zijn drie verschillende Geldplannen. Kies het
geldplan dat het best bij uw situatie past. Veel
mensen hebben al een Geldplan ingevuld.

U vindt de Geldplannen op
https://nijkerk.startpuntgeldzaken.nl/
Hoe werkt het
U vult eerst de vragenlijst helemaal in. Daarna
krijgt u adviezen, tips en belangrijke actiepunten die
u helpen aan het eind van de maand meer geld
over te houden.
Het invullen van de Geldplannen kost u wel wat tijd
maar kan u een hoop geld besparen! Iedereen kan
de Geldplannen gratis en anoniem invullen en
tussendoor opslaan om later weer verder te gaan.
Ga vandaag nog aan de slag!
Financiële problemen en schulden
Bijna 30 procent van alle Nederlandse huishoudens
heeft een betalingsachterstand. Een kleine
achterstand is vaak nog wel op te lossen met wat
spaargeld of door even wat minder uit te
geven. Maar met grote achterstanden lukt het u
misschien niet meer om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. U heeft dan een
financieel probleem.
Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw
schulden. Niks doen verergert het probleem in rap
tempo. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een
achterstand op de betaling van de huur
of hypotheek. Doet u niks dan kunt u zelfs op straat
komen te staan. Dit kunt u voorkomen door op tijd
zelf aan de slag te gaan met uw schulden of hulp te
zoeken bij uw gemeente. Dit kost u niets omdat de
gemeente de kosten van de schulddienst verlening
voor haar rekening neemt.
Budgetbeheer kan een oplossing zijn als u
beginnende schulden heeft of bang bent dat u
schulden gaat krijgen omdat het u niet meer lukt om
zelf uw financiën te beheren. Budgetbeheer
betekent dat een instantie (tijdelijk) uw geld beheert
om (verdere) schulden te voorkomen. U krijgt dan
tijd en rust om te leren zelf weer uw geldzaken orde
te houden.
PLANgroep voert voor de gemeente de
schulddienstverlening en budgetbeheer uit. Voor
meer informatie hierover en voor het digitaal
aanmelden kunt u naar de website
www.plangroeponline.nl/nijkerk gaan.
Vragen?
Kijk op onze website:
www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk & Inkomen
Op de website vindt u informatie, kunt u digitaal
zaken regelen en formulieren downloaden.
Als u vragen heeft kunt u bellen naar het Loket MO
(tel. 14 033) of op de website digitaal een afspraak
maken bij het loket MO.
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