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Hoe kunt u ons bereiken?
Bent u inwoner van Tytsjerksteradiel dan kunt u ons bereiken via sd(Qt-diel.nl.
En natuurlijk zijn wij van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur via

14 0511 (zonder netnummer).

Wilt u ons bezoeken?
Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrUdag van
9.00 - 16.30 uur en op maandagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Het adres is: Raadhuisweg 7 in Burgum.

tllíanneer wordt uw uitkering uitbetaald?
Hieronder kunt u zien wanneer de uitkering wordt uitbetaald:

Maand 2O19

November
December

Let op: i.v.m Kerst en Oud en Nieuw kunnen de inleverdata van de inkomstenformulieren afurjken.

Het is belangrijk om uw inkomstenformulieren in te Ieveren
Kunt u niet vóór de eerste van de maand het inkomstenformulier inleveren, bijv. omdat uw
loonspecificatie nog niet binnen is? Neem dan contact op met de uitkeringsadministratie via
14 0511.
Heeft u een maand geen inkomsten, maar heeft u wel een inkomstenformulier gekregen, dan is het
belangrijk dat u deze toch terugstuurt. Vul dan in dat er geen inkomsten zijn geweest die maand.

Krijgt u iedere maand periodieke bijzondere bijstand en is deze toegekend tot en met
31 december 2019?
Vergeet dan niet om op tijd voor deze kosten een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand in te
dienen. Met een'op tijd'ingediende aanvraag wordt bedoeld, dat deze binnen twee maanden nadat
de kosten zijn gemaakt door de gemeente is ontvangen.

Ontvangt u bijzondere bij§and voor bewindvoeringskosten?
Dan heeft u inmiddels bericht van ons gehad en hoeft u geen aanvraag in te dienen.

Ieder kwartaal ontvangt u van de gene*nt* ïytsjerksteradiel een nteuwsbrief

Zondag 15 december
Woensdag 15 januari 2020

Datum inleveren Uiterlijk bijgeschreven op
inkomstenformulieren uw rekeninc
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Heeft u parttime inkomsten? En resereeË uw werkgever maandelijks een bedrag voor

een eindejaarsuitkering? Lees dan onderstaande tekst'

ïot nu toe
Op dit moment verrekenen wij ieder jaar de uitbetaling van de eindejaarsuitkering in december. De

reden hiervoor is dat u hierover pas in december kunt beschikken. Wanneer de eindejaarsuitkering

maandelijks door uw werkgever wordt uitbetaald, verrekenen wij dit meteen met uw uitkering vanaf

januari 2020.

Vanaf 2020
Eetaalt uw werkgever de eindejaarsuitkering wet maandelijks aan u uit?

Càeft u dit dan riOO1. t januari ZOZO aan ons door. Wij verrekenen dit dan maandelijks met uw

uitkering. Dit voorkomi dat wij in december de eindejaarsuitkering moeten verrekenen met uw

uitkering.

Eetaalt uw werkgever de eindeiaarsuitkering niet maandeliiks aan u uit?

Geeft u dit dan ook vóór 1 januari 2020 aan ons door. We verrekenen dan de eindejaarsuitkering in

december met uw uitkering.

llYilt u overstappen naar Zorgverzekering AV Frieso?

Bent u verzekerd bij een anderelorgvezekeraar en wilt u overstappen naar de AV Frieso Compleet of

de AV Frieso compact? Dan moet u vóór 31 december 2019 uw huidige zorgverzekering opzeggen en

u basis laten verzekeren bij de Friesland.

Vervolgens meldt u zich aan via www.gezsndvegel€fd.nl voor onze collectieve

zie6e[osbnvezekering AV-Frieso. U hoeft geen aanvraagformulier bij de gemeente in te dienen.
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Jeugd-, dorpen- en palticipatieteams samen verder in
gebiedsteams
Soms komt u er zelf even niet uit en heeft u ondersteuning
nodig. Afhankelijk van uw vraag heeft u hierover contact met
het dorpenteam, pafticipatieteam of jeugdteam van
Achtkarspelen en ïytsjerksteradiel. Vanaf dit najaar gaat dit
anders, want dan kunt u bij een gebiedsteam terecht met al
uw vragen. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners in de
beide gemeenten van jong tot oud.

Het gebiedsteam is er voor iedereen
De medewerkers van de gebiedsteams werken voor het welzijn van onze inwoners. Zij werken in
teams verdeeld over beide gemeenten. De teams zijn er voor alle inwoners van de gemeente om te
helpen met vragen of kwesties op allerhande terreinen. "Samen komen we er vaak wel uit."
De gebiedsteams bieden begeleiding of ondersteuning op het gebied van:

- Cpvoeding cn onf"vikkclen
- Geld
- Daginvulling (werk, school, vrijwilligerswerk etc.)
- Mobiliteit
- Omgaan met elkaar (sociale relaties)
- Wonen
- Huishouden
- Lichamelijkegezondheid
- Psychischegezondheid
- Enzovoorts.

Waarom zou u bellen?
Als u zelf niet meer tot een passende oplossing kunt komen, neemt u contact op met het gebiedsteam
bij u in de buurt. Samen met u en uw netwerk wordt gezocht naar de beste oplossing met de
middelen die u samen hebt, dichtbij huis en aansluitend op uw situatie. Als het nodig is, wordt
passende hulp ingeschakeld. De gebiedsteams werken nauw samen met allerlei organisaties. Er is
direct persoonlijk contact en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.

$fiE u weten wat medewerkers van het gebiedsteam voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met hen op voor het maken van een afspraak bij u thuis of op kantoor bij het
gebiedsteam.

Had u al contact met een medewerker in het dorpen-, jeugd- en participatieteam? Dan houdt u uw
eigen contactpersoon.



Huisvesting en bereikbaarheid van de gebiedsteams
Er wordt hard gewerK aan de huisvesting en bereikbaarheid van de gebiedsteams in Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel. U wordt hierover op een later tijdstip nog geïnformeerd. Op dit moment zijn de

medewerkers nog te bereiken via de volgende nummers van de jeugd-, dorpen- en participatieteams:

De dorpen- en jeugdteams Achtkarspelen en ïytsjerksteradiel:

. Telefoon: 05Í1 - 460 767

Participatieteam:

. Telefoon: 14 0511

Kijk voor meer informatie op de websites van de gemeenten www.achtkarSlel€ri-!l en

r'vw',v.tgsjerkslerad iel. n L
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als u een (voorlopige-/definitieve) aanslag inkomstenbelasting enlof aanslag
zorgverzekeringswet van de Belastingdienst ontvangt, u dit binnen 7 dagen door moet geven?

W'rj beoordelen dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering
u op wlvw-berekenuwrecht.nl kunt bekijken op welke tegemoetkomingen u recht kunt hebben
en hoe u dan de aanvraag doet?
u ons wijzigingsformulier ook op onze website www.t-diel.nl kunt vinden?
u een bericht veilig digitaal kunt versturen naar de gemeente? Dit kan via
https : l/cryptshare. BkLd 365. nl.
u vaak in de plaatselijke bibliotheek ook gebruik kunt maken van een computer/internet?
u ook bij het gebiedsteam terecht kunt voor hulp met aanvraagformulieren?
als u vermoedt dat iemand in uw omgeving onterecht een uitkering krijgt, u dit (anoniem) aan
ons kunt doorgeven? Dit kan via onze website, telefonisch (14 0511) of schriftel§k.
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L#erk vinden, hoe doet u dat eigenlijk?

Vacatures op websites
Enkele jaren geleden zag u nog veel vacatures in de krant. Dat gebeurt nog steeds, maar wel veel
minder. Bijna alie vacatures worden via het internet gepresenteerd, zoals bijv. op Irrdeed. Nationaíe
vacaturebank en Zorgplein Noord. Natuurlijk kunt u ook op de website van een bedrijf kijken of er
vacatures zijn. Zoeken via de smaftphone is mogelijk, maar zoeken op een laptop, PC oí tablet is
gemakkelijker. U kunt zo beter zien welke vacatures er zijn en kunt makkelijker filters toepassen.

Werken via uitzendbureaus
In de regio zijn vele uitzendbureaus actief. Een uitzendbureau heeft diverse contacten met
werkgevers bij u in de buurt. Als u via een uitzendbureau aan het werk gaat, komt u tijdelijk bij het
uitzendbureau in dienst. Zlj zenden u dan uit naar een werkgever, waar op dat moment veel werk is.
In bijna alle branches wordt met uitzendbureaus samengewerkt. In sommige gevallen kunt u na de
uitzendperiode bij de werkgever zelf in dienst komen.

Hoe vindt u de uitzendbureaus?
Als u op internet zoekt op "uitzendbureau Friesland" komen er veel bureaus naar voren.

Vacaturepresentatie van de uitzendbureaus op het gemeentehuis
Voorheen stonden er schermen in de ontvangsthal van het gemeentehuis waarop verschillende
bureaus hun papieren vacatures konden presenteren. Dit leek een mooie aanpak, maar in de praktijk
waren de vacatures vaak te algemeen of al ingevuld.
Daarom is besloten om de vacaturepresentatie van de uitzendbureaus via een computer aan te
bieden. De computer is te vinden in de ontvangsthal van het gemeentehuis.

Hoe werkt dÍt?
Op de computer in Buitenpost ziet u op het startscherm direct verschillende uitzendbureaus en u kunt
op een van de uitzendbureaus klikken. Zo ziel u meteen de site van het betreffende uitzendbureau. In
Burgum is het startscherm van de computer iets anders: op het bureau ligt een handleiding hoe u op
het startscherm kunt komen om zo naar de uitzendbureaus en de vacatures te kunnen kíjken,
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Heeft u hulp nodig?
Heef u moeite met het zoeken, dan kunt u hulp vragen aan de baliemedewerker of aan iemand van
het werkgeversteam. Als er meer tijd nodig is, kan er een apafte afspraak worden ingepland om
samen te zoeken naar vacatures.

Ga netwerken
Bij netwerken laat u de buren, familie en vrienden weten dat u op zoek bent naar een baan. Misschien
kunt u een keer een kennismakingsgesprek plannen bij een bedrijf die u interessant vindt. Op die
manier komen ook veel mensen aan een nieuwe baan.

Aan de slag!
U weet nu waar de vacatures te vinden zijn. Vindt u het lastig om via een website te reageren?
Stap dan eens binnen bij een uitzendbureau bij u in de buurt. Ze staan graag te woord. Zorg dat u er
representatief uitziet en benoem de werkzaamheden waar u goed in bent.
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Wijzigingen minimaregelingen 2O2O

In april van dit jaar heeft de gemeenteraad de plannen met het Sociaal Domein
vastgesteld. Deze plannen staan in het Beleidskader Sociaal Domein. Deze nieuwe
plannen zijn nodig omdat de gemeente voor de uitvoering van de wetten in het Sociaal
Domein steeds minder geld krijgt van het Rijk, maar nog steeds heel veel moet doen.

De gemeente neemt daarom maatregelen om het uitvoerbaar en betaalbaar te houden.
Er is ook gekeken hoe de minimaregelingen aangepast kunnen worden. We hebben ons
best gedaan om de gevolgen voor u zo klein mogelijk te houden, maar het blijft niet
allemaal zoals u het gewend was. Soms is het een verbetering, soms is het een
verslechtering, soms verandert de aanvraagprocedure en sommige dingen blijven gelijk.

In dit bericht kunt u lezen wat er gaat veranderen:

Maatschaooeliike Participatiereoelino 2O2O

- Verlaging toegangsgrens naar 110o/o van het sociaal minimum (was 120olo).
(Voor mensen met een uitkering van de-§emeente (= 100o/o) of een beetje meer
heeft het geen effect)

- Het jaarlijkse bedrag gaat van € 93,- naar € 98,-.

- Voordat aanspraak kan worden gemaakt op het bedrag moet u tenminste 3 jaar
een laag inkomen (maximaal tLlo/o sociaal mlnimum) en een vermogen binnen de
grenzen van de Participatiewet hebben gehad.

- De automatische toekenningen worden afgeschaft.
(U kuÀt de regeling zelf aanvragen en mei een bewijsstuk laten zien dat het geld
nodig is om mee te kunnen doen met sport, cultuur of leer-activiteiten)

- De bijdrage voor kinderen 4-18 jaar, de computerregeling voor het (oudste)
'schoolgaande kind en de indirecte schoolkostenregeling kunt u voortaan
aanvragen via het Kindpakket.(www.kindpakket.nl)

Individuele Inkomenstoeslao 2O2O

- Verhoging toegangsgrens naar 110o/o van het sociaal minimum (was 105o/o).

- In 2020 wordt er een nieuwe regeling Individuele Inkomenstoeslag gemaakt.
Deze gaat uit van een bedrag per persoon (in plaats van bijvoorbeeld een
echtpaar). Hierdoor kan de regeling voordeliger voor u worden. Wel is er de
voorwaarde dat u vrijwilligerswerk of mantelzorg doet. Het vrijwilligerswerk en de
mantelzorg moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.

- Zodra de nieuwe regeling Individuele Inkomenstoeslag klaar is wordt voor
iedereen die in 2O2O de oude Individuele Inkomenstoeslag heeft gekregen
gekeken of u nog recht op een aanvulling heeft.



Beleidsreqels Biizondere biistand 2O2O

- De draagkrachtregels worden versoepeld. Dat betekent dat u bij een aanvraag
om bijzondere bijstand minder zelf hoeft te betalen. Hoeveel minder? Dit wordt
pas duidelijk wanneer wij uw inkomen berekend hebben.

Beleidsreoels Comoensatie Eiqen Risico 2O2O

- Bedrag wordt € 125,- (was € t22,-) per persoon per jaar

- Chronische ziekte toont u aan door het inleveren van een bewijsstuk over een CIZ
verklaring voor een Indicatie Wet langdurige zorg,
Geha nd ica pten pa rkeervoorzien ing of een WM O-voorzieni ng.

Beleidsreoels Collectieve Ziektekostenverzekerino voor minima

- Verlaging toegangsgrens naar 110o/o van het sociaal minimum (was 130o/o).
(Voor mensen met een uitkering van de gemeente (= 100o/o) of een beetje meer
heeft het geen effect)

3-
- Verlaging gemeentelijke bijdrage in de premie naar € 10,- per verzekerde per

maand (was € 15,50).

- Wilt u in aanmerking komen voor de AV Frieso dan kunt u zich aanmelden via
Gezondverzekerd. nl

De voedsel-, kledinq-en soeelqoedbank en vakantiebank

- Deze regelingen blijven gelijk


