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Vakantie en verblijf in het buitenland
De vakantieperiode breekt weer aan. Als u een
periodieke bijstandsuitkering heeft en met vakantie
gaat, moet u soms een paar zaken te regelen:
Vakantie binnen Nederland:
Een vakantie in Nederland hoeft u niet te melden bij
de gemeente. Let op: zit u in een traject bij het Team
Werk, dan moet u wel eerst toestemming voor een
vakantie vragen aan uw contactpersoon van dat
team.
Vakantie (verblijf) in het buitenland:
Een verblijf in het buitenland wordt altijd gezien als
vakantie. Het maakt niet uit wat de reden van uw
verblijf in het buitenland is of hoelang het is. U mag
maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het
buitenland zijn. Een verblijf in het buitenland moet u
daarom altijd vooraf melden.
Ook moet(en) u (en uw partner) zich persoonlijk
melden bij het Loket MO als u terug bent. Dit moet
uiterlijk op de 1e werkdag na uw vakantie. U neemt
dan uw legitimatiebewijs, paspoort met stempels en
visa, tickets, en/of eventuele andere bewijsstukken
van de reis mee.
Meldingen van uw vakantie doet u
• digitaal met uw DigiD via de site van de
gemeente onder Werk en Inkomen/Uitkering
levensonderhoud of
• door een mail te sturen aan
vakantiemeldingen@nijkerk.eu
U kunt tegelijk met de vakantiemelding op de
website van de gemeente een afspraak maken voor
uw terugmelding bij het loket MO.
U kunt natuurlijk ook langskomen (op afspraak) bij
het loket MO om het formulier vakantiemelding op te
halen en deze ingevuld in te leveren. U kunt dan
tegelijk een afspraak maken voor het moment van
de terugmelding. Wij wensen u een fijne vakantie!
Echtscheidingsspreekuur
Nieuw!
Sinds 15 mei 2019 is er elke derde woensdag van
de maand een echtscheidingsspreekuur in de
Wulfshoeve op de Moorselaar 69. Alle inwoners van
de gemeente Nijkerk kunnen hier gebruik van
maken. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur kunt u op
afspraak terecht voor een (gratis) gesprek van 20
minuten met een advocate.
U kunt bij haar terecht met alle juridische vragen die
u heeft rondom een echtscheiding. U regelt een
afspraak via preventie@gtnijkerk.nl

Spreekuur Wulfshoeve op woensdagmiddag
De gebiedsteams en andere teams van de
gemeente Nijkerk houden iedere woensdagmiddag
inloopspreekuur over verschillende onderwerpen:
1e woensdag van de maand: voor vragen over een
bijstandsuitkering, minimaregelingen of begeleiding
naar (vrijwilligers)werk of een opleiding;
2e woensdag van de maand: voor vragen over
schuldhulpverlening;
3e woensdag van de maand: voor vragen over
echtscheiding met advocate (dit is op afspraak);
4e (en 5e) woensdag van de maand: voor vragen
over zorg, ondersteuning, problemen met opvoeden
van kinderen, verslaving of psychische problemen.
Het spreekuur is in de Wulfshoeve, Moorselaar 69 in
Nijkerk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk kunt u
ook met vragen terecht op het stadhuis.
Contactpersonen Werk en Inkomen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u een
contactpersoon voor uw uitkering en meestal ook
een contactpersoon voor uw re-integratie
(klantmanagers). Soms heeft u met de één meer
contact dan met de ander.
De afgelopen en aankomende tijd hebben wij helaas
te maken (gehad) met een aantal personele
wisselingen en ook met tijdelijke afwezigheid van
medewerkers. Wij proberen u zo goed mogelijk
vooraf te informeren als uw contactpersoon wijzigt.
Dit is helaas niet altijd mogelijk. Hierdoor kan het
gebeuren dat u iemand anders te spreken krijgt dan
u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Heeft u hierover vragen? Dan kunt u uw contactpersonen bereiken op de u bekende manier of via
klantmanagers@nijkerk.eu of teamwerk@nijkerk.eu.
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.
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, 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!

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website
M Nieuwsbrief augustus 2017 U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen

Een MoneyFitMaatje aanvragen kan via
Moneyfit.nl/contact/ of 06-57835460 of
schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl.
Zomerproject
Ook dit jaar organiseert het Nijkerks Diaconaal
Beraad weer het Zomerproject. Tijdens de
zomervakantie wordt er elke donderdag een
activiteit georganiseerd voor kinderen met
ouders met een laag inkomen.
De activiteiten vinden plaats bij de Wulfshoeve. Ook
gaan we zwemmen en een dagje naar een pretpark.
Kortom, we gaan ervoor zorgen dat het een leuke,
gezellige zomervakantie wordt.
Voor meer informatie en opgeven kunt u contact
opnemen met mevrouw Gezien Schoo: tel. 0644093757 of via de mail: gezienschoo@gmail.com.
Zwemlespakket
Heeft u een kind tussen 5 tot 18 jaar die nog geen
zwemdiploma heeft en u kunt de kosten van
zwemlessen niet zelf niet betalen omdat u een laag
inkomen/schulden heeft? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor betaling van de kosten van het
halen van diploma A en B door de gemeente
Nijkerk.
Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
• U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente
Nijkerk of u krijgt de regeling Meedoen voor het
lopende kalenderjaar;
• Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen
Meedoen voor het lopende jaar, dan vraagt u
eerst Meedoen aan bij de gemeente;
• Uw kind kan de instructies van de zwemleraar
begrijpen in het Nederlands of Engels;
• Het is alleen mogelijk bij het Jaap van der Krol
Bad, Nautilus zwemclub en Club Rebel;
• U schrijft uw kind in bij één van bovengenoemde
zwembaden en levert het inschrijfbewijs in bij het
Loket MO van de gemeente;
• Het zwembad kan bij inschrijving voor
zwemlessen om bewijs vragen dat u voor de
regeling Meedoen in aanmerking komt. U kunt
dan de brief van Meedoen of de laatste
uitkeringsspecificatie van de bijstand laten zien;
• 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.;
rechtstreeks aan het zwembad;
• U moet zelf maximaal € 50,00 eigen bijdrage aan
het zwembad betalen;
• De zwemlessen starten in principe nadat er door
de gemeente is betaald en u de eigen bijdrage
heeft betaald bij het zwembad.
• U krijgt diplomagarantie, de voorwaarde daarbij is
wel dat uw kind bij minimaal 90% van de lessen
aanwezig is. Is uw kind zonder goede reden
minder dan 90% aanwezig, betaalt u een deel
van de lessen zelf.

Bijzondere bijstand
Heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk zijn en
die u niet kunt betalen uit uw maandelijks inkomen
op minimumniveau of uit uw vermogen? Worden
deze kosten niet vergoed via andere regelingen of
voorzieningen? Misschien komt u in aanmerking
voor een vergoeding van de gemeente (bijzondere
bijstand).
Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere
bijstand kunt aanvragen:
• vervoer voor medische behandelingen
buiten de gemeente Nijkerk;
• leges voor een gehandicaptenparkeerkaart;
• leges voor een verblijfsvergunning;
• noodzakelijke kosten beschermingsbewind;
• meerkosten van gas en elektra als gevolg
van een ziekte of handicap;
• leges wanneer u woningurgentie heeft
gekregen;
• eigen bijdrage en kosten rechtsbijstand;
• kosten van alarmeringsapparatuur.
Alleen kosten die niet langer dan drie maanden
geleden zijn gemaakt worden vergoed. Ook de
nota’s moeten binnen 3 maanden na ontvangst
worden ingeleverd (deze termijn is gewijzigd).
Individuele Inkomenstoeslag
Bent u 21 jaar of ouder en heeft u de AOW-leeftijd
nog niet bereikt, heeft u al langere tijd een minimum
inkomen en is er geen zicht op inkomensverbetering? Dan kunt u jaarlijks mogelijk een extra
geldbedrag van de gemeente krijgen: de Individuele
Inkomenstoeslag (IIT).
Dat minimum inkomen kan een uitkering zijn, maar
ook inkomen uit werk. Of u in aanmerking komt voor
de toeslag is ook afhankelijk van de hoogte van uw
vermogen. U kunt het geld vrij besteden,
bijvoorbeeld aan spullen die u met een
minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals
een nieuwe koelkast of wasmachine.
De toeslag bedraagt per jaar voor
• een alleenstaande € 400,00;
• een alleenstaande ouder € 500,00;
• gehuwden/samenwonenden € 910,00 (nieuw en
hoger bedrag per 4 juni 2019).
Meer informatie of vragen?
Op: www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk&Inkomen
vindt u informatie, kunt u digitaal een aanvraag doen
en/of 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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