maart 2019
Nieuwsbrief Werk & Inkomen
Grote Participatie- en Banenbeurs op 9 mei
Ben je op zoek naar een stage, een baan of
vrijwilligerswerk? Wil je meer weten over hoe je een
baan of studie kiest, of over bedrijven in de buurt?
Op de Participatie- en Banenbeurs op 9 mei 2019
krijg je heel veel informatie, advies en hulp over
alles wat te maken heeft met werk zoeken en
vinden. Bedrijven, organisaties, het onderwijs, UWV,
WSP en de gemeente organiseren dit met elkaar.
Donderdag 9 mei kun je van 14 uur tot 17 uur al
jouw vragen stellen in ‘De Schakel’ (vlakbij
treinstation Nijkerk).
Betaling bijstandsuitkering
De bijstandsuitkering wordt maandelijks achteraf
uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Als er geen
bijzonderheden zijn, staat de uitkering uiterlijk op de
10e dag ná de betreffende maand op uw rekening.
Bijvoorbeeld: de uitkering van maart 2019 staat
uiterlijk op 10 april 2019 op uw rekening.
Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd als
vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld rond de
tweede week van juni. Als uw uitkering wordt
beëindigd, dan ontvangt u het vakantiegeld na het
beëindigings-onderzoek.
Spreekuur Wulfshoeve
Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen bij de
Gebiedsteams terecht met vragen, voor begeleiding
en ondersteuning op tal van terreinen.
Heeft u bijvoorbeeld vragen over opvoeding,
financiën, psychische problemen of verslaving?
De medewerkers van het gebiedsteam denken met
u mee en helpen u bij het vinden van passende hulp
of ondersteuning.
In de Wulfshoeve, op de Moorselaar 69, is het
Gebiedsteam Paasbos gehuisvest. Elke
woensdagmiddag is daar een inloopspreekuur van
14.00 uur tot 16.00 voor alle inwoners van de
gemeente Nijkerk.
De komende tijd sluiten meer specialisten aan bij dit
spreekuur, zoals bijvoorbeeld de klantmanagers
Inkomen van de gemeente. U kunt dan met meer
soorten vragen bij het spreekuur terecht. U bent van
harte welkom, de koffie staat klaar!
Op tijd erbij!
De gemeente Nijkerk werkt vanaf 1 maart 2019
samen met verschillende organisaties en

leveranciers om inwoners met betalingsachterstanden eerder te helpen en zo erger te
voorkomen.
Woensdag 20 februari tekende de gemeente met
verschillende partners een verklaring die de
samenwerking in het project 'Op tijd erbij'
bekrachtigt. De partners binnen het project zijn
Menzis, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, Zilveren
Kruis/Achmea, CZ, Woningstichting Nijkerk (WSN)
en woningcoöperatie de Alliantie.
Inwoners die bij twee of meer partners (mogelijke)
betalingsachterstanden hebben, krijgen een brief.
Hierin wordt hulp aangeboden in de vorm van een
'keukentafelgesprek’. Dit gesprek is vrijblijvend en
gratis. In het gesprek wordt door een medewerker
van het gebiedsteam en een specialist op het gebied
van schulphulpverlening gekeken naar de situatie en
de oorzaak van de achterstand.
Soms is er ook op andere gebieden hulp nodig,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen, het
invullen van formulieren of het ordenen van de
administratie, het vinden van een baan of het
inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dan
zorgt het team van Op tijd erbij dat de inwoner wordt
doorverwezen en weet waar hij of zij terecht kan.
Stelt iemand geen prijs op hulp dan kan diegene
zich afmelden voor het project Op tijd erbij. In de
brief staat hoe men zich kan afmelden
Aangifte inkomstenbelasting
Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de
belastingaangifte. Heeft u zelf geen computer? U
kunt bij de bibliotheek gratis gebruik maken van de
computers en de printer. 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. Op de website van
Sigma vindt u de voorwaarden:
www.sigma-nijkerk.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Karin Duijst van Sigma via 033-2474830 of
info@sigma-nijkerk.nl.
Gepensioneerd en liever hulp aan huis? Vraag naar
het aanbod van de ouderenbonden KBO/PCOB.
Telefoon: 033 2457231 of nijkerk@pcob50plus.nl.
Budget cursus voor ‘t zelfde geld
In april start Sigma, in samenwerking met het
Taalhuis Nijkerk, met een cursus om mensen te
helpen die moeite hebben met hun administratie en
hun financiën. De cursus is in eenvoudige taal.
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Met de methode ‘Voor ‘t zelfde geld’ van de
landelijke Stichting Lezen & Schrijven leert u om uw
administratie en financiën op orde te krijgen en te
houden. Ook leert u hoe u inzicht krijgt in uw eigen
financiën. Als afsluiting ontvangt u een certificaat.

Komt u er zelf niet uit? Ga dan naar Sigma
Formulierenhulp, elke dinsdag is er een
inloopspreekuur van 9:00 tot 11:30 uur in de
bibliotheek. Contact: 033-2474830 of
http://www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp.

De cursus is gratis, start op woensdag 3 april om
10.00 uur en bestaat uit 8 bijeenkomsten van
anderhalf uur (woensdagochtend).

Moneyfit
Op de middelbare school heb je al vaak te maken
met geldzaken. En dat is niet altijd makkelijk. Hoe
houd je bijvoorbeeld bij hoeveel geld er elke maand
inkomt en weer uitgaat? En als je 18 wordt en gaat
werken of studeren, verandert er veel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sigma 033 24 74 830 of info@sigma-nijkerk.nl.
Kwijtschelding belastingen
Onlangs heeft u de aanslagen gemeente- en
waterschapsbelasting voor 2019 ontvangen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en wilt u in
aanmerking komen voor (gedeeltelijke)
kwijtschelding van gemeente- en
waterschapsbelasting? Vraag dan kwijtschelding
aan bij Gemeenschappelijk Belastingkantoor
LocosensusTricijn (GBLT). Door via de sneltoets
vier vragen te beantwoorden, weet u of
kwijtschelding aanvragen zin heeft. Kijk op:
www.gblt.nl/kwijtschelding/sneltest.
Dit jaar krijgt u niet automatisch kwijtschelding
U heeft in 2018 kwijtschelding gekregen van de
belastingaanslag van GBLT. U bent misschien
gewend dat GBLT zelf beoordeelt of u in 2019 ook
kwijtschelding kunt krijgen. Dit jaar kan dat niet.
Onder andere door de nieuwe privacywet.
U moet zelf kwijtschelding aanvragen
Als u de belastingaanslag heeft ontvangen, gaat u
naar Mijn Loket op www.gblt.nl. Dit is de snelste en
makkelijkste manier om kwijtschelding aan te
vragen. Lukt het niet om via Mijn Loket
kwijtschelding aan te vragen? Bel het GBLT op 088064 55 55. Zij sturen u dan binnen twee weken een
kwijtscheldingsformulier toe per post.
Dit kwijtscheldingsformulier moet u invullen. U stuurt
het formulier daarna samen met kopieën van alle
gevraagde documenten terug.
Geef GBLT toestemming voor automatische
kwijtschelding in de toekomst
Krijgt u dit jaar kwijtschelding? Dan kan GBLT voor
het volgende jaar automatisch toetsen of u weer
kwijtschelding kunt krijgen. Hier heeft GBLT wel uw
toestemming voor nodig. Deze toestemming kunt
u geven als u kwijtscheldíng aanvraagt.
Bij toestemming voor automatisch toetsen, vraagt
GBLT uw inkomens- en vermogensgegevens op bij:
• de Belastingdienst;
• de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
• het Uitvoeringsorgaan Werknemers
Verzekeringen (UWV).
Heeft u nog vragen?
Op de website www.gblt.nl vindt u meer informatie
over kwijtschelding. U kunt ook bellen:
088-064 55 55 van maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.

Is rondkomen moeilijk en heb je geldproblemen?
Vraag dan zo snel mogelijk om hulp. Praat
bijvoorbeeld met je ouders. Lukt dit niet of wil je dit
niet, praat er dan over met de zorgcoördinator op
school. Ook is er veel informatie te vinden op
moneyfit.nl/Nijkerk. MoneyFit is een website voor en
door jongeren over geld. Via de site kun je ook
appen of mailen als je (geld)vragen hebt!
Ben je het overzicht in je geldzaken even helemaal
kwijt? Vraag dan hulp van een MoneyFitMaatje, die
denkt met je mee en helpt je weer op weg. Dat is
helemaal gratis en kan gewoon bij jou in de buurt. Je
staat er niet alleen voor! Een MoneyFitMaatje
aanvragen kan via
Moneyfit.nl/contact/ of 06-57835460 of
schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl.
Bezwaarschrift
Bent u het niet eens met een beslissing van de
overheid? Maak er dan op tijd werk van!
Hierbij kunt u denken aan een terugvordering van de
huurtoeslag, een maatregel op een
bijstandsuitkering of een verkeersboete.
Wanneer u de beslissing ontvangt, is het belangrijk
dat u deze goed leest. Bent u het er niet mee eens,
kijk dan goed binnen welke termijn u bezwaar of
beroep moet maken en hoe u dat moet doen. Na
deze termijn ligt de beslissing in principe vast en
kunt u er niets meer aan doen.
Komt u er zelf niet uit? Ga dan naar Sigma
Formulierenhulp, elke dinsdag is er een
inloopspreekuur van 9:00 tot 11:30 uur in de
bibliotheek. Contact: 033-2474830 of
http://www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp.
Meer informatie of vragen?
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.
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