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Had u een bijstandsuitkering in de maanden maart 
2021 tot en met september 2021? En werkte u in deze 
maanden? Dan geven wij u in september weer uw 
hal� aarlijkse premie. U hoeft dit niet aan te vragen. Onze 
administratie zorgt ervoor dat u dit op uw rekening krijgt. 

In september krijgt u 
weer een premie als
u gewerkt heeft!

www.bwri.nl

U kunt ons bezoeken 
nadat u een afspraak heeft 
gemaakt.  Bel of mail ons 
voor het maken van een 
afspraak. Wij blijven ons 
houden aan de landelijke 
maatregelen.

Wilt u 
langskomen
bij ons?
Dat kan!

Wij vinden het erg � jn om u weer te 
mogen begroeten. Maandenlang 
kon u ons alleen telefonisch en 
digitaal bereiken. Gelukkig is het weer 
verantwoord om de Haydnlaan en de 
Molenraai voor afspraken te openen. 

Kom alleen
Voor uw en onze gezondheid vragen 
wij u om zoveel mogelijk alleen te 
komen. Komt u niet alleen? Geef dit 
dan aan ons door. Wij kunnen dan 
onze spreekkamer hierop aanpassen. 

Poststukken
Post kunt u in de brievenbus blijven 
gooien aan de Haydnlaan. U kunt nog 
geen post bij de balie afgeven.

Als u werkt ontvangt u loon. Als dat niet 
genoeg is vult de bijstand uw loon aan 
tot de bijstandsnorm. Wij vinden parttime 
werk heel belangrijk. Daarom stimuleren 
wij dit door u een premie te geven. De 
premie is 10% van het gekorte loon op 
de bijstand. Wij betalen de premie twee 
keer per jaar. Dat doen we in maart en in 
september. Een premie die twee keer per 
jaar betaald wordt, is geen inkomen voor 
de belastingdienst. Uw huurtoeslag en 
zorgtoeslag verandert dus niet. 

Heeft u nog een vrijlating van inkomen? 
Dan krijgt u een premie zodra deze 

vrijlating is afgelopen. Helaas mogen we u 
geen premie geven als u jonger bent dan 
27 jaar. De Participatiewet verbiedt ons 
dit. Zodra u 27 wordt, krijgt u natuurlijk 
wel een premie. Ook dit regelt onze 
administratie en u hoeft hiervoor niet in 
actie te komen.

Uw inkomen uit werk korten we pas zodra 
u salaris ontvangt. Dus als u nog geen 
inkomsten heeft, korten we ook niets. U 
ontvangt gewoon uw volledige uitkering. 
U komt dus nooit in de problemen als u 
parttime gaat werken.



www.bwri.nl

Het is een bijzondere tijd voor zelfstandigen. Als 
gevolg van corona worden opdrachten afgezegd, 
evenementen geannuleerd en bedrijven moesten soms 
noodgedwongen stoppen met hun activiteiten.

Najaarscollectie 
Kledingbank 
Maxima

Loket Zelfstandigen

Ontvangt u eenmalig een 
vergoeding van 750 euro
van de woningcorporaties?

SEPTEMBER 2021

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI, 
Uitvoeringsorganisatie van de 
Participatiewet voor Midden-Groningen.

Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand

Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer

Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl

Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@bwri.nl

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.

Huurders in het aardbevingsgebied in 
Groningen krijgen per woonadres eenmalig 
een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro.

Heeft u een laag inkomen?
Dit is voor gehuwden en samenwonenden
€ 1.772,15 en voor een alleenstaande
(-ouder) € 1.178,47 per maand. Dan kunt u 
bij kledingbank Maxima in Sappemeer gratis 
kleding krijgen. 

U kunt zich bij de kledingbank melden met 
uw legitimatie en uitkeringsspeci� catie van 
BWRI. U krijgt een kledingkaart waarmee 
u een aantal kledingstukken gratis kunt 
uitzoeken. Heeft u geen uitkering van BWRI 
maar wel een laag inkomen? Dan heeft u een 
verwijzing nodig. Deze kunt u krijgen bij het 
sociaal team, Humanitas of één van de andere 
welzijnsinstanties. Kijk hiervoor op de website 
Kledingbankmaxima.nl.

Er zijn regelingen opgetuigd, verlengd en 
weer aangepast. Inmiddels is duidelijk dat 
zelfstandigen hulp kunnen gebruiken. 

Voor deze zelfstandigen heeft de 
gemeente Midden-Groningen een loket 
ingericht, waarbij in een gesprek bekeken 
wordt wat er nodig is. De werkwijze is 
eerst luisteren, dan ondersteunen. De 
ondersteuning is vooral gericht op hulp 
bij geldzorgen, het versterken van de 

onderneming en bij het vinden van 
andere inkomstenbronnen. Het loket is 
er voor iedere zelfstandige en de partner, 
ongeacht of iemand recht heeft (gehad) 
op Tozo, TONK, TVL, TOGS, NOW en 
andere regelingen. 

Het loket is dagelijks bereikbaar via
loketzelfstandigen@midden-groningen.nl
of 0598-373700.

Dit is een vergoeding omdat er door 
de onzekerheid over de gevolgen van 
de aardbevingen het onderhoud in de 
huurwoning mogelijk is uitgesteld. Deze 
vergoeding wordt in september uitbetaald. 
Deze vergoeding wordt door BWRI niet 

gezien als inkomen. Daarom hoeft u dit niet 
aan ons door te geven. Dit gaat alleen om de 
vergoeding van aardbevingsschade. Ontvangt 
u andere bedragen, of twijfelt u? Neem dan 
altijd contact op met uw contactpersoon.


