Nieuwsbrief Werk & Inkomen
september 2017
Veranderingen in de regeling Meedoen
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al
aangekondigd dat de regeling Meedoen per
1 oktober 2017 wijzigt. De wijzigingen op een rij:
Hogere inkomensgrens
De maximale inkomensgrens gaat voor een
meerpersoonshuishouden naar 130% (is nu 120%)
van het bruto wettelijk minimumloon. Voor
alleenstaanden naar 110% (is nu 100%) van het
bruto wettelijk minimumloon.
Geen bonnetjes meer
U hoeft vanaf 1 oktober 2017 geen bonnetjes meer
in te leveren (te declareren):
Heeft u in 2017 nog niet het gehele bedrag van
per persoon gedeclareerd, dan kunt u
om het restbedrag van 2017 vragen. U, of een
hulpverlener namens u, doet u dit door vóór 1
februari 2018 een e-mail naar het Loket MO
(loketMO@nijkerk.eu) te sturen. Wilt u in de mail
de namen, het adres en de geboortedata zetten?
Lukt dat niet dan kunt u een afspraak maken bij
het Loket MO.
Als u op 1 januari 2018 een bijstandsuitkering
heeft, krijgt u het geld voor 2018 automatisch in
februari op uw rekening gestort.
Wij vertrouwen erop dat u het geld besteedt
waarvoor het bedoeld is: voor sport, cultuur en
scholing.
Wat is nieuw?
Krijgt u Meedoen? Dan kunt u per 1 oktober 2017 in
drie situaties in aanmerking komen voor een extra
bijdrage:
1. Zwemdiploma
Heeft u een kind van 5 tot 18 jaar die nog geen
zwemdiploma heeft en na 1 oktober 2017 start met
zwemlessen? Dan komt u per kind in aanmerking
voor betaling van de kosten van het halen van
diploma A en B door de gemeente.
Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
De gemeente betaalt éénmalig de kosten van de
zwemlessen voor diploma A en B, dit is inclusief
de kosten van pasjes, inschrijving, diploma e.d;
Dit geldt alleen voor zwemlessen bij Nautilus
zwemclub, Club Rebel en straks ook het nieuwe
zwembad in Nijkerk;
het zwembad betalen. Dit geld kunt u betalen van
het geld dat u voor uw kind van de regeling
Meedoen krijgt;
U krijgt diplomagarantie, de voorwaarde daarbij is
wel dat uw kind bij minimaal 90% van de lessen
aanwezig is. Is uw kind zonder goede redenen
minder dan 90% aanwezig, betaalt u een deel
van de lessen zelf;

Uw kind kan de instructies van de zwemtrainer
begrijpen in het Nederlands of Engels;
U schrijft uw kind in bij één van bovengenoemde
zwembaden en levert het inschrijfbewijs en de
voorwaardenbrief in bij het Loket MO van de
gemeente. Het zwembad kan de formulieren ook
rechtstreeks naar het Loket opsturen;
U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente
Nijkerk of u heeft krijgt Meedoen voor het
lopende jaar;
Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen
Meedoen voor het lopende jaar, dan vraagt u
eerst Meedoen aan;
De gemeente betaalt het geld in één keer
rechtstreeks aan het zwembad;
De zwemlessen starten nadat er door de
gemeente is betaald.
2. Gratis ID kaart
Vanaf de leeftijd van 14 jaar is het tonen van een
identiteitsbewijs een wettelijke verplichting. In
sommige gevallen komt u daarom in aanmerking
voor een gratis ID-kaart voor uw kind (geen
paspoort). Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
Uw kind wordt na 1 oktober 2017 binnen 3
maanden14 jaar of is 14 jaar (maar niet ouder!)
en heeft op dat moment geen geldige ID-kaart of
paspoort.
Er is geen gratis ID-kaart mogelijk bij verlenging
of verlies/diefstal;
U heeft een bijstandsuitkering of u krijgt Meedoen
voor het lopende jaar;
Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen
Meedoen dan moet u eerst Meedoen aanvragen;
U vraagt de ID-kaart aan bij Burgerzaken en
neemt bewijsstukken mee dat u een lopende
bijstandsuitkering heeft of een toekenning
Meedoen van het lopende jaar (recente
uitkeringsstrook of toekenningsbrief
uitkering/Meedoen).
De aanvraag voor de ID-kaart wordt dan verder
afgewikkeld als alle andere aanvragen bij
Burgerzaken, u hoeft dan niet te betalen voor de
kaart. De pasfoto moet u wel zelf betalen!
3. Geboorte kind
U kunt bij de geboorte van een eigen kind eenmalig
als tegemoetkoming in alle
extra kosten die u heeft. Hoe werkt het/wat zijn de
voorwaarden?
U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente
of krijgt Meedoen voor het lopende jaar;
Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen
Meedoen dan vraagt u eerst Meedoen aan;
Uw kind staat ingeschreven op uw adres en is
geboren na 1 oktober 2017;
U, of een hulpverlener namens u, stuurt een email naar het Loket MO (loketMO@nijkerk.eu)
. Wilt u in
de mail uw naam en adresgegevens zetten en
ook de naam en geboortedatum van uw kind? U
kunt ook een afspraak maken bij het Loket MO;
U vraagt de tegemoetkoming aan vóór de eerste
verjaardag van uw kind;
Het geld wordt naar u overgemaakt.
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Verhoging bijdrage Meedoen voor kinderen
De bijdrage voor kinderen tot 18 jaar wordt
Let op: deze wijziging gaat in per 1 januari 2018!
Voor personen van 18 jaar en ouder blijft de bijdrage
per jaar.
Klik&Tik en Digisterker
De computer en het internet wordt steeds
belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands
koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen.
Voor alle mensen die moeite hebben om hun weg te
vinden op internet biedt de Bibliotheek Nijkerk de
cursussen Klik & Tik en Digisterker aan:
De cursus Klik en Tik helpt om (beter) gebruik te
maken van de mogelijkheden van de computer
en bestaat uit drie onderdelen van 5 lessen in
een kleine groep.
leden betalen
-.
De cursus Digisterker helpt u in vier bijeenkomsten te werken met de digitale overheid.
Deelname is gratis en u hoeft geen lid te zijn van
de Bibliotheek. Wel betaalt u voor het werkboek,
Voor meer informatie: www.bibliotheeknijkerk.nl.
Vacature Sociaal Domeinraad
Wegens vertrek van een lid zoeken wij een nieuw lid
voor de Sociaal Domeinraad. De Sociaal
Domeinraad denkt mee over het gemeentelijke
gaat hierbij om onderwerpen
zoals wonen, welzijn, jeugd, zorg, werk en inkomen.
Wij zoeken inwoners met een minimuminkomen die
bereid zijn hun ervaringen en kennis in de Sociaal
Domeinraad te delen om zo het gemeentelijke beleid
verder te verbeteren. Wij zoeken een actief iemand
die veel sociale contacten in Nijkerk heeft en die het
leuk vindt zich verder te verdiepen in de
Participatiewet. Het is prettig als u ook affiniteit heeft
met andere onderwerpen in het sociale domein.
De Sociaal Domeinraad vergadert elke laatste
donderdagmiddag van de maand. We verwachten
dat u hierbij aanwezig bent en de stukken die
hiervoor worden rondgestuurd, heeft gelezen. Ook
verwachten we dat u zelf onderwerpen aandraagt.
Daarnaast denkt u mee in werkgroepen of bezoekt u
interessante bijeenkomsten in Nijkerk. De inzet is
ongeveer 4 uur per week, voor tenminste één jaar.
Het is vrijwilligerswerk, er staat een jaarlijkse
onkostenvergoeding tegenover.
Voor meer informatie over deelname aan de Sociaal
Domeinraad kunt u contact opnemen met mevrouw
Roos-Marie van Leeuwen, tel.nr. 14 033 of via de
mail: RM.vanLeeuwen@nijkerk.eu.
Vermogensvaststelling en uw auto
Om te bepalen of u recht heeft of houdt op bijstand
bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen
bezit. Heeft u meer vermogen dan toegestaan?
Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien
en heeft u geen recht op bijstand totdat u dit geld
heeft opgemaakt.

Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag
bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.
Bij de vaststelling van het vermogen worden
bezittingen die noodzakelijk zijn en/of algemeen
gebruikelijk zijn niet meegenomen bij de
vermogensbepaling.
In de gemeente Nijkerk vinden we het bezit van een
00
algemeen gebruikelijk. De meerwaarde ervan wordt
tot het vermogen gerekend. Wanneer u een auto
(ver)
dan hoeft dat niet te melden.
U moet wel altijd de bewijsstukken van de (ver)koop
met daarin de hoogte van het (ver)koopbedrag
bewaren. De gemeente kan namelijk wel
(steekproefsgewijs) controleren.
u de
ver(koop) van de auto wel melden op het
wijzigingsformulier en de bewijsstukken ervan
inleveren (bv. aan/verkoopnota, bankoverschrijving).
Let op: bepalend is de waarde in het economische
verkeer. Wanneer u voor een laag bedrag een
waardevolle auto koopt, dan gaat het om de
werkelijke waarde.
Beter in beeld
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Nijkerk
veel geïnvesteerd in begeleiding van inwoners met
een bijstandsuitkering. Toch is er een grote groep
inwoners met een bijstandsuitkering die we al
langere tijd niet meer hebben gesproken. Het gaat in
totaal om ruim 200 inwoners. We willen graag
(opnieuw) met deze inwoners in contact komen om
te weten hoe het met ze gaat.
Vanaf september zal deze groep inwoners benaderd
worden met het verzoek om in gesprek te gaan met
een consulent van de gemeente. Doel van het
gesprek is om te kijken hoe het gaat, of er
ondersteuning nodig is, en zo ja, op welke manier
we dit kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om
ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)
werk, ondersteuning in de financiële situatie of het
in contact komen met andere inwoners.
We werken in dit project nauw samen met
bijvoorbeeld de gebiedsteams en Sigma. We
verwachten op deze manier deze groep inwoners
waar mogelijk een stap verder te kunnen helpen en
tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in de behoefte
aan ondersteuning van onze inwoners met een
bijstandsuitkering.
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.
U kunt ook bellen naar het Loket MO (tel. 14 033) of
op onze website digitaal een afspraak maken bij het
loket MO.
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.
Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website.
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