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Nieuwsbrief Werk & Inkomen
Banenafspraak en het doelgroepregister
Banenafspraak is een landelijke afspraak die
gemaakt is tussen werkgevers, werknemers en
overheid. In deze afspraak staat dat er meer banen
moeten komen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Er is sprake van een
arbeidsbeperking als iemand als gevolg van een
ziekte of handicap niet 100% van het minimumloon
kan verdienen. UWV stelt vast of iemand tot de
doelgroep van de banenafspraak behoort (een
indicatie banenafspraak krijgt).
Hoe komt u in het doelgroepregister?
Via tussenkomst van de gemeente, kunt u een
beoordeling aanvragen bij UWV. Soms kunt ook
zonder tussenkomst van het UWV in het
doelgroepregister instromen. De gemeente
beoordeelt dan op uw werkplek (in de praktijk) of u
het minimumloon kunt verdienen.
gt komt u in het
doelgroepregister.
Wat heeft u eraan?
Als u in het doelgroepregister staat dan zal een
werkgever vaak eerder bereid zijn om u een kans te
geven om in zijn bedrijf te werken. De gemeente
bekijkt dan samen met de werkgever welke
ondersteuning er daarbij nodig is. Bijvoorbeeld
begeleiding op de werkplek of loonkostenvoordelen
voor de werkgever.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wendela Kroon of Gea van den Bor via tel 14 033.
Bibliotheek en Sigma helpen bij de
belastingaangifte
Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de
belastingaangifte. Heeft u zelf geen computer? Dan
kunt u daarvoor terecht in de Bibliotheek. De
Bibliotheek stelt kosteloos computers en de printer
beschikbaar voor inwoners. U kunt zich hiervoor bij
een medewerker van de Bibliotheek melden.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aangifte
dan kunt u contact opnemen met Sigma. Getrainde
vrijwilligers helpen u graag. Deelname is gratis maar
en zijn wel voorwaarden aan verbonden zoals
bijvoorbeeld inkomensgrenzen. Zie de website van
Sigma voor de voorwaarden: www.sigma-nijkerk.nl.
Voor meer informatie: neem contact op met Karin
Duijst van Sigma via 033-2474830 of info@sigmanijkerk.nl.
Belastingteruggave en uw uitkering
Heeft u een bijstandsuitkering en krijgt u belasting
terug? Vergeet dan niet dit tijdig te melden op het
wijzigingsformulier. U voegt daarbij (een kopie van)
de aangifte en de (voorlopige) aanslag. Vergeet niet
de achterkant van de aanslag te kopiëren!

Digitale post in MijnOverheid
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor
overheidszaken. U kunt via MijnOverheid
bijvoorbeeld een seintje krijgen over de APK-keuring
van uw auto, controleren hoe u bij de gemeente
geregistreerd staat of de status van uw
vergunningsaanvraag volgen. Overzichtelijk, veilig,
altijd beschikbaar en u logt gemakkelijk in met uw
DigiD. Om gebruik te kunnen maken van uw eigen
MijnOverheid moet u uzelf eerst registeren op
www.mijnoverheid.nl.
Wat kan ik doen met MijnOverheid?
U ziet in één oogopslag welke gegevens de
overheid van u heeft vastgelegd. En wilt u berichten
van de overheid digitaal ontvangen? Dat kan door
de Berichtenbox op MijnOverheid te activeren. Ook
kunt u de status van uw lopende zaken bij de
overheid bekijken. Hoe staat het bijvoorbeeld met de
aanvraag van een kapvergunning?
Welke gegevens vind ik op MijnOverheid?
Op MijnOverheid vindt u bij Persoonlijke gegevens
bijvoorbeeld:
uw registratie in de Basisregistratie personen;
hoe lang u recht hebt op een uitkering;
welk inkomen de Belastingdienst van u heeft
geregistreerd;
taxatieverslagen van de WOZ-waarde van uw
woning;
welke voertuigen op uw naam staan.
Klopt er iets niet, dan ziet u bij welke instantie u
terecht kunt om uw gegevens aan te passen.
Ook de gemeente Nijkerk stuurt steeds vaker
brieven of andere documenten (bijvoorbeeld
uitkeringsstroken, nieuwsbrieven) naar uw
Berichtenbox op MijnOverheid. U krijgt bij nieuwe
berichten een melding via uw e-mail. Als u uw
Berichtenbox heeft geactiveerd controleer deze dan
regelmatig om niets te missen!
Vakantie en verblijf in het buitenland
Heeft u vakantieplannen of bent u van plan naar het
buitenland te gaan? En heeft u een uitkering van de
gemeente? Dan geldt er een aantal regels.
U mag per jaar maximaal vier weken naar het
buitenland. Het maakt niet uit of dit voor een
vakantie is of iets anders, zoals een familiebezoek.
U moet uw vakantie in Nederland of verblijf in het
buitenland altijd minimaal één week van te voren
melden via het formulier: melding vakantie. U kunt
uw vakantie ook online melden via de website
www.nijkerk.eu. U klikt dan op Inwoners/Werk &
Inkomen/uitkering levensonderhoud.
Heeft u naast uw uitkering werk of neemt u deel aan
een re-integratietraject? Dan mag uw
vakantie/verblijf in het buitenland uw werk of reintegratietraject niet belemmeren. U moet dan
minimaal één week van te voren eerst contact
opnemen met uw Jobhunter of klantmanager Werk
voordat u het vakantieformulier invult. Uw aanvraag
wordt dan beoordeeld.
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Na uw vakantie moet(en) u (en uw partner) zich
persoonlijk terugmelden bij het loket op uiterlijk de
eerste werkdag na terugkeer. U vult dan het
en levert een
kopie van uw reisbescheiden in (tickets e.d.).
Als u langer dan vier weken op vakantie/naar het
buitenland gaat, betalen wij uw uitkering niet door.
Vergeet niet uw vakantie/verblijf in het buitenland
vooraf (tijdig) te melden en u tijdig terug te melden.
Anders kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering!
Parttime ondernemen
Heeft u een bijstandsuitkering of een Ioaw-uitkering
en het lukt u maar niet om een baan in loondienst
vinden? U denkt er daarom over om als zelfstandige
te gaan werken maar u kunt daarmee (nog) niet
volledig in uw eigen levensonderhoud voorzien?
Mogelijk komt u in aanmerking voor het uitoefenen
van activiteiten als zelfstandige op bescheiden
schaal. Neem dan contact op met uw klantmanager
Inkomen.
Gemeente- en waterschapsbelastingen
Het aanslagbiljet voor de gemeenteen waterschapsbelastingen voor 2018 is in februari
jl. door GBLT verstuurd. GBLT regelt de belastingen
voor de gemeente Nijkerk en Waterschap Vallei en
Veluwe.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager,
dan kunt u misschien kwijtschelding gemeente en/of waterschapsbelastingen krijgen. Het heeft
geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als:
u in het bezit bent van een auto die meer waard is
.269,00, tenzij de auto om medische
redenen onmisbaar is;
u in het bezit bent van een eigen woning waarvan
de waarde hoger is dan de verschuldigde
hypotheek;
u zzp-er bent of een eigen bedrijf heeft (kleine
ondernemers kunnen soms wel in aanmerking
komen voor kwijtschelding van hun privé
belastingschulden);
u de aanslag langer dan 3 maanden geleden al
betaald heeft;
het totale saldo op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan de som van:
één maand huur + één maand ziektekostenpremie
+ de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm.
Kwijtschelding vraagt u aan:
www.GBLT.nl (DigiD)
-via de post, u moet dan telefonisch (088-064 55 55)
een persoonlijk kwijtscheldingsformulier aanvragen.
Geldplannen
Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw
inkomen? Blijven er rekeningen liggen? Heeft u nog
geen schulden, maar zijn er wel (bijna) financiële
problemen? Raadpleeg dan de geldplannen van
Startpunt Geldzaken (Nibud) via:
https://startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/

De geldplannen zijn een handige manier om
informatie en tips te krijgen over geld. Daarnaast
krijgt u inzicht in hoe zorgvuldige keuzes te maken
voor als u geld overheeft. En als u financiële zorgen
heeft, wordt stap voor stap aangegeven hoe u uit de
zorgen kan komen. De geldplannen zijn anoniem,
gratis voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk
en geschikt voor alle inkomens.
Er zijn inmiddels 5 verschillende geldplannen:
Kom uit de geldzorgen!
Beter rondkomen!
Sparen, aflossen of beleggen?
Rondkomen met kinderen?
Studie (klein)kinderen?
Financiële problemen en schulden
Met grote betalingsachterstanden lukt het u
misschien zelf 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. Doet u niks
dan kunt u zelfs op straat komen te staan. Dit kunt u
voorkomen door op tijd hulp te zoeken bij uw
gemeente. Dit kost u niets omdat de gemeente de
kosten van de schulddienstverlening voor haar
rekening neemt.
PLANgroep voert voor de gemeente de
schulddienstverlening uit. Voor meer informatie
hierover en voor het digitaal aanmelden kunt u naar
de website www.plangroeponline.nl/nijkerk gaan.
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).
Bijzondere bijstand
De kosten van wonen, eten, drinken, kleding en
dergelijke moet u betalen uit uw maandelijkse
inkomen.
Maar heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk en
onvermijdelijk zijn en die u niet kunt betalen uit uw
maandelijks inkomen op minimumniveau of uit uw
vermogen? Worden deze kosten ook niet vergoed
via andere regelingen of voorzieningen? Misschien
komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Vragen?
Kijk op: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk & Inkomen
Op de website vindt u informatie, kunt u digitaal een
aantal 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.
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