Bijsluiter april 2018

Werkplein gesloten vanwege
feestdagen

De gemeente is gesloten op vrijdag 27 april (Koningsdag),
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 11 mei
(verplichte ADV dag voor gemeente en UWV) en
maandag 21 mei (2de Pinksterdag). Ook telefonisch zijn
wij deze dagen niet bereikbaar.

Gratis hulp bij geldproblemen en
schulden

Te weinig geld hebben om van te leven of het hebben
van schulden is heel vervelend. U kunt gratis hulp krijgen
van de Groningse Kredietbank (GKB). Er zijn veel
oplossingen mogelijk. Zoals vrijblijvend advies,
bemiddeling, een cursus of een schuldenregeling.
Op de bijgevoegde flyer staat wat de GKB voor u kan
doen als u geldproblemen of schulden hebt.

Veranderingen in vergoedingen
bijzondere bijstand voor medische
kosten

Met ingang van 1 mei aanstaande gaat er het een en
ander veranderen als u een aanvraag doet voor
bijzondere bijstand voor medische kosten.
Medische kosten worden vaak vergoed door uw zorgverzekering. U kunt daarvoor een passende basisverzekering,
aanvullende verzekering en tandartsverzekering afsluiten.
Maar soms worden de kosten niet helemaal vergoed.
Bij een tandartsbehandeling moet u dan bijvoorbeeld een
deel van de kosten zelf betalen. Of uw zorgverzekering
vergoedt de eigen bijdrage CAK niet vanuit de aanvullende verzekering.
Tot nu toe werden deze kosten vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Vanaf 1 mei worden de regels strenger en
zullen we per aanvraag bekijken of u in aanmerking komt
voor een vergoeding of dat u zich bijvoorbeeld anders
moet verzekeren.
Informeer bij uw WIJ team
Daarom raden wij u aan in dit soort gevallen een gesprek
aan te vragen bij het WIJ team bij u in de buurt. Zij kijken
samen met u naar uw persoonlijke situatie en wat er
nodig is zodat u in de toekomst dergelijke kosten weer
zelf kunt betalen. Zij kunnen u adviseren of het aanvragen
van bijzondere bijstand voor medische kosten in uw geval
zinnig is.

LET OP: Hebt u medische kosten die in geen enkele zorgverzekering zitten, zoals bewassingskosten of stookkosten? Dan verandert er niets voor u.
Naar verwachting gaat deze verandering ook voor de
gemeente Ten Boer gelden.

Doe mee! Aan de slag met
Participatiebanen

Werken met behoud van uitkering, kan met een participatiebaan! Hebt u tips of hulp nodig bij het vinden van een
geschikte participatiebaan? Vraag dan de Coach
Meedoen! Zij zijn te vinden op verschillende locaties bij u
in de buurt, o.a. op de WIJ-locaties (wij.groningen.nl) of
via meedoen@groningen.nl. De Coaches Meedoen kunnen u ook adviseren over scholing of (vrijwilligers)werk
tijdens een participatiebaan.
Meer informatie over participatiebanen vindt u op
gemeente.groningen.nl/participatiebaan-vinden.

Gratis cursusaanbod

Bent u vrijwilliger of werkzaam op een participatiebaan in
of rond de stad Groningen? Dan kunt u gratis meedoen
aan cursussen en themabijeenkomsten. Hierbij kunt u uw
kennis vergroten of nieuwe vaardigheden leren. Het aanbod is gevarieerd en bestaat uit trainingen van meerdere
dagdelen, maar ook uit themabijeenkomsten of workshops van een paar uur. Bekijk het aanbod en meld u aan
via link050.nl/stadjers/cursusaanbod-v2

Vacaturekrant

Op zoek naar werk? Elke week haalt de gemeente actuele
vacatures op bij diverse bedrijven en instellingen. Dit
overzicht wordt geplaatst op
gemeente.groningen.nl/hulp-bij-vinden-van-werk

Voor niets gaat de zon op

Hierbij nodigen wij u uit voor het gratis festival ‘Voor
niets gaat de zon op’. Dit jaar vindt het festival plaats op
woensdag 30 mei 2018 van 11:00 uur - 17:00 uur in het
winkelcentrum Paddepoel in Groningen.
Dit festival is bedoeld voor mensen die met weinig financiële middelen moeten zien rond te komen. Hoe maak je
goede keuzes? Hoe kun je je budget beheren? Wat kan ik
allemaal wél doen met een krap budget? Welke organisaties en projecten kunnen mij hierbij helpen? En hoe gaan
anderen hier mee om? Vaak is er meer mogelijk dan je zelf
denkt.

‘Voor niets gaat de zon’ op is een GRATIS toegankelijk
festival dat zowel bezoekers als organisaties, uitnodigt
om mee te denken én mee te doen. Op dit festival kunt
u in contact komen met sociale- en maatschappelijke
organisaties. Deze organisaties richten zich op armoedebestrijding, sociale participatie en/of hebben projecten
over dit onderwerp. Op de markt zullen deze organisaties
zich presenteren.
Voor meer informatie: voornietsgaatdezonop.net

Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’
start weer in mei 2018

In de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de
Groningse Kredietbank (GKB) leert u hoe u beter om kunt
gaan met uw geld. Wat zijn nu precies uw inkomsten
en uitgaven? Waardoor kunt u in de schulden raken?
En hebt u recht op extra inkomen, bijvoorbeeld via de
huurtoeslag of de zorgtoeslag?
Wat gaat u leren in deze cursus?
• uw inkomsten en uitgaven op een rij zetten
• hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven
• hoe u schulden kunt voorkomen
• of u recht hebt op extra geld via bijvoorbeeld de
huurtoeslag of de zorgtoeslag
• hoe u dat extra geld aanvraagt
• hoe u een voorlopige teruggaaf bij de Belastingdienst
aanvraagt
• hoe u minder gemeentebelasting betaalt
(kwijtschelding aanvraagt)
• omgaan met reclame
• bespaartips
U krijgt een cursusmap en een handig opbergsysteem om
uw inkomsten en uitgaven overzichtelijk te houden.
Wanneer wordt de cursus gegeven?
De eerstvolgende cursus ‘Rondkomen kun je leren ‘ begint
in mei 2018. De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur. Elke
les is van 19.30 tot 21.30 uur.
De cursus is op de volgende 4 dagen:
• maandag 7 mei
• maandag 14 mei
• maandag 21 mei
• maandag 28 mei
De cursus wordt gehouden in Buurtcentrum Poortershoes
aan de Oosterweg 13, Oosterpoortwijk in Groningen.
Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor dezelfde cursus,
maar dan in de ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur) aan
het Harm Buiterplein 1 in Groningen.
Deze cursus is op de volgende 4 dagen:
• maandag 4 juni
• maandag 11 juni
• maandag 18 juni
• maandag 25 juni

Betaaldatum uitkering
Maandag 30 april

Inleverdatum formulier ‘Opgave
inkomsten’
Lever het formulier tegelijk in met de gevraagde
bewijsstukken van de inkomsten. Doe dit direct nadat
u het inkomstenbewijs hebt ontvangen.
Ontvangt u uw inkomstenbewijs op tijd en kunt u het
uiterlijk 19 april inleveren? Dan krijgt u de uitkering op
de ‘normale’ betaaldag van april, dit is maandag
30 april.
Inleveren kan dus ook na de hierboven genoemde
inleverdatum. Maar dan betalen we uw uitkering
mogelijk ook (iets) later aan u uit dan de ‘normale’
betaaldag.
Inleveradres
Moet u een formulier ‘Melding nieuwe informatie’ of
‘Opgave inkomsten’ inleveren? Lever dit dan in bij:
WERKPLEIN, Harm Buiterplein 1. De brievenbus zit
naast de personeelsingang aan de oostkant van het
gebouw. Dit is aan de kant van de Euroborg en het
Winschoterdiep.
Woont u in de gemeente Ten Boer? Dan kunt u de
formulieren ook inleveren bij het gemeentehuis in Ten
Boer. Opsturen kan ook: Gemeente Groningen Locatie
Harm Buiterplein Postbus 1125 9701 BC Groningen.

Hebt u algemene vragen over werk
en inkomen?
Kijk op de website
gemeente.groningen.nl/werk-en-uitkering en
gemeente.groningen.nl/minimaloket
Wilt u een medewerker spreken van het Klanten
Contact Centrum (KCC) Werk en Inkomen?
Bel dan telefoonnummer 050 367 50 00 op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Houd uw
Burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan
sneller helpen.

Hoe meldt u zich aan?
• Telefonisch bij mevrouw H. Prins, telefoon 14 050. Zij is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 16.00 uur.
• Op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bij de balie van
de GKB aan het Harm Buiterplein 1.
• Per e-mail naar gkb@groningen.nl. Vergeet niet uw
naam, adresgegevens en telefoonnummer te
vermelden in de e-mail. Vergeet ook niet door te geven
aan welke cursus u wilt deelnemen (ochtend of avond).

Deze bijsluiter dient ter informatie.
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

