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Wijzigingsformulier
Wijzigingen in uw persoonlijke, gezins- of financiële
situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering
of op uw mogelijkheden om te werken, moet u altijd
zelf melden.
Wilt u wijzigingen doorgeven? Dat doet u met het
wijzigingsformulier. Als u daarvan bewijsstukken
heeft, voegt u die toe (bijvoorbeeld: bankafschrift,
arbeidscontract).
Het wijzigingsformulier dient u samen met alle
bewijsstukken, in één pakket aan te leveren,
uiterlijk op de 3e dag van de eerstvolgende
kalendermaand nà de wijziging. Vergeet niet het
wijzigingsformulier volledig in te vullen en te
ondertekenen.
U kunt het pakket digitaal aanleveren door het te
mailen naar: ua@nijkerk.eu. Lukt dat niet dan kunt
het pakket in het stadhuis in de brievenbus
afgeven bij de receptie in de centrale hal). U kunt
het ook opsturen naar Gemeente Nijkerk t.a.v. BSD,
postbus 1000, 3860 BA NIJKERK.
Twijfelt u of u iets moet doorgeven of welke
bewijsstukken u moet toevoegen? Neemt u dan
contact op met uw klantmanager Inkomen!
Het is niet de bedoeling dat u het wijzigingsformulier
en de bewijsstukken naar uw klantmanager mailt.
Wijzigingen die nog weleens worden vergeten:
koop en verkoop van een auto
eindejaarsuitkering/winstuitkering
nieuwe bankrekening (ook van minderjarige kinderen)
(komende) erfenis
belastingteruggave of aanslag
geboorte of vertrek van een kind
Werkgeversservicepunt regio Amersfoort (WSP)
Het WSP Amersfoort ondersteunt werkgevers in de
regio als ze personeel nodig hebben. Daarbij helpt
het WSP mensen vanuit een uitkering aan het werk.
Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd waar
werkzoekenden gratis aan mee kunnen doen. De
agenda voor de komende tijd:
10 oktober 2018: Jongerenmiddag Defensie
15 oktober 2018: Speedmeet
21 november 2018: Nationale Werkbezoek Dag
11 december 2018: Speedmeet
Kijk voor meer informatie en aanmelding voor de
bijeenkomsten op:
https://www.wspregioamersfoort.nl/nieuws/agenda/

Voedselbank Nijkerk
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. De voedselbank Nijkerk
helpt door mensen tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten en kleding.
Om te bepalen of u (en uw gezin) een wekelijks
voedselpakket krijgt, gaat de Voedselbank uit van de
bedragen van het Nibud: wat u minimaal uitgeeft,
wanneer u zelfstandig woont, aan eerste
levensbehoeften zoals voedsel, kleding en wonen.
Ook verplichte kosten van enkele verzekeringen,
niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke
verzorging tellen mee. Omdat een voedselpakket
noodhulp is, kijken we welke kosten u maakt naast
de uitgaven om te kunnen wonen en leven.
Het basisbedrag wat een huishouden per maand in
ieder geval netto moet over houden
. Dit
zijn kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het
aantal personen. Voor elk persoon binnen het gezin
komt daar
85,00 per maand bij.
Bijvoorbeeld:
130,00
85,00
215,00 netto per maand en
omgerekend 50,00 per week. Houdt u dit per
maand over of is uw inkomen zelfs lager dan komt u
in aanmerking voor een voedselpakket.
De Voedselbank organiseert ook activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Gezien Schoo, tel.: 0644093757 of langskomen op
woensdagmiddag in Nijkerk (achteringang oude
Jumbo aan de Torenstraat in Nijkerk). De koffie
staat klaar! (Er is ook een uitgiftepunt in
Hoevelaken).
Mantelzorgwaardering 2018
Ook dit jaar is het weer mogelijk om in aanmerking
te komen voor de mantelzorgwaardering van de
gemeente Nijkerk. De gemeente doet dat in de vorm
-. Een klein stukje
waardering voor de vele taken die een mantelzorger
vaak uitvoert.
Om voor de bon in aanmerking te komen, moet u
minstens drie maanden meer dan acht uur per week
onbetaalde zorgtaken verrichten voor iemand met
een ziekte en/of een beperking die woonachtig is in
de gemeente Nijkerk. Het gaat dan om zorgen voor
iemand waarmee u een persoonlijke band heeft,
bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of een goede
vriend(in). Kijk voor alle voorwaarden of het
aanvraagformulier op de website van Sigma:
www.sigma-nijkerk.nl
Mantelzorgers mogen zichzelf opgeven maar ze
kunnen ook door een ander aangemeld worden.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 december
2018 via het aanvraagformulier op de website of het
papieren exemplaar dat u kunt ophalen op het
kantoor van Sigma (Frieswijkstraat 99) in Nijkerk. U
kunt het ook telefonisch opvragen bij Sigma.
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Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met Ilse Ypma of Karin Duijst via 0332474830 of mantelzorg@sigma-nijkerk.nl.
18 jaar worden
e
Vanaf je 18 mag je van alles wat je eerst niet
mocht: zelfstandig autorijden, een
telefoonabonnement afsluiten, studiefinanciering of
toeslagen aanvragen. En je moet ook van alles.
Denk aan een zorgverzekering afsluiten of aan
boetes en leningen zelf betalen.
Je kunt nu eenvoudig via het
bekijken wat er geregeld moet worden vóór je 18e
verjaardag en wat er daarna nog meer verandert op
financieel gebied. Het geldplan geeft inzicht in alles
wat je zelf moet regelen, inkomsten en uitgaven,
lasten en kosten tijdig betalen en sparen.
Regel de zaken op tijd, dan ga je onbezorgd de
toekomst tegemoet!
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl
Minima-effectrapportage (MER)
Onlangs is door het NIBUD de minimaeffectrapportage (MER) voor de gemeente Nijkerk
uitgevoerd. De MER geeft inzicht in de koopkracht
van de inwoners met een laag inkomen en/of extra
zorgkosten. Ook wordt de invloed van landelijke en
gemeentelijke maatregelen op de financiële positie
van deze inwoners bekeken.
Het NIBUD geeft in het rapport aan wat er goed gaat
in Nijkerk en wat er nog verbeterd kan worden. Het
Nibud heeft de gemeente daar een aantal adviezen
voor gegeven. Wilt u het rapport lezen?
Zie: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk&Inkomen/
Inkomensondersteuning/
Het Bemiddelpunt van Sigma
Bij het Bemiddelpunt van Sigma kunt u terecht als u
iemand nodig heeft voor praktische hulp.
Bijvoorbeeld een vrijwilliger die eenmalig helpt met
de tuin winterklaar te maken, een klusje in huis doet,
iemand vervoert naar het ziekenhuis, de hond
uitlaat, een paar keer helpt om de post te ordenen,
koffie komt drinken of een taalmaatje.
Het Bemiddelpunt is telefonisch te bereiken op: 0332474830 of per mail: info@sigma-nijkerk.nl.
Kind geboren?
Heeft u dit jaar Meedoen gekregen en er is daarna
een kind geboren in uw gezin? U kunt ook voor dit
kindje dit jaar nog Meedoen aanvragen! Naast het
kosten die
u heeft voo
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 & 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. De
les
leden. Het is mogelijk om een werkboek aan te
;
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.
Nibud: eB
Met de gratis e-mailcoaching Bewaar van het
Nibud schept u in acht weken orde in uw financiële
administratie. Wekelijkse mails geven u informatie,
geheugensteuntjes, praktische uitleg en tips.
De vier vuistregels:
1. check wekelijks uw saldo en uitgaven;
2. plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven;
3. spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen;
4. bewaar uw administratie geordend.
Uit Nibud-onderzoek blijkt dat wie inzicht heeft in zijn
inkomsten en uitgaven, planmatig met geld omgaat
en spaargeld heeft, een kleinere kans heeft om in
financiële problemen te komen. De vuistregels
dragen dus echt bij aan uw financiële gezondheid!
Kijk voor meer informatie en hoe u zich kunt
aanmelden op:
www.nibud.nl/consumenten/e-mailcoaching-bewaar/
Individuele inkomenstoeslag en Bijzondere
Bijstand
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).
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.
Op: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk&Inkomen
vindt u informatie, kunt u digitaal een aanvraag doen
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. De
nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website.
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