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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Wie wil
met ons
meedenken?
Kort geleden is in de gemeente MiddenGroningen een Adviesraad voor het
Sociaal Domein (ASD) benoemd. Deze
Adviesraad is onafhankelijk en adviseert
het college van burgemeester en
wethouders gevraagd en ongevraagd
bij gemeentelijke beleid op het sociaal
domein. Bijvoorbeeld op het gebied
van werk en inkomen, minimabeleid,
schuldhulpverlening, re-integratiebeleid,
jeugd, WMO en publiek vervoer.

De ASD heeft werkgroepen gevormd. Eén van de werkgroepen
houdt zich bezig met het beleid van de gemeente op het
gebied van werk en inkomen, armoede en schuldhulpverlening.
Wij zouden graag met mensen in contact komen die ervaring
hebben met het minimabeleid, die te maken hebben met
schuldhulpverlening of het re-integratiebeleid. Zonder te weten
wat uw ervaringen zijn met het beleid van de gemeente, kunnen
wij hen geen goede en onderbouwde adviezen geven.
De leden van deze werkgroep zijn: Hilbrand Pater, Wouter van
der Tuin en Janny Bolhuis. U kunt een e-mail sturen naar Janny
Bolhuis via j.bolhuis@adviesraadmg.nl of telefonisch contact
opnemen via 050-4041452. We gaan graag met u om tafel om te
horen hoe u het beleid van de gemeente ervaart. Wij hopen van
harte dat u wat van zich laat horen.

Hoe geeft u wijzigingen door?
Als u ons iets stuurt is het handig dat u zelf een kopie daarvan houdt.
Het kan soms lastig zijn om een kopieerapparaat te vinden. U kunt natuurlijk ook snel
even een foto maken met uw telefoon, tablet
of fototoestel. Dan heeft u zelf ook nog de
gegevens beschikbaar.
U kunt de wijzigingen natuurlijk ook per mail
aan ons doorgeven. Als u een bewijsstuk
toevoegt (duidelijke en volledige foto of scan
van het bewijsstuk) en uw volledige naam en
geboortedatum vermeldt kunnen wij de wijzigingen snel doorvoeren in onze administratie
(uitkeringsadministratie@bwri.nl).

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kan
het natuurlijk ook per post (postzegel is niet
nodig): BWRI, Antwoordnummer 16,
9600VB Hoogezand.
Weet u niet helemaal zeker welke wijzigingen
u moet doorgeven? Raadpleeg onze folder
“Uitkering en doorgeven van wijzigingen”.
De folder zit in de informatiemap die u bij de
aanvraag kreeg. U kunt het ook vinden op
www.bwri.nl. Komt u er niet uit? Vraag dan uw
casemanager beheer.
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Wat zijn de nieuwe
bijstandsnormen?

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.
Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand

De bijstandsnormen zijn vanaf 1 januari 2019
verhoogd. Gehuwden of samenwonden ontvangen
bijna 40 euro meer in de maand en alleenstaanden
en alleenstaande ouders bijna 30 euro meer.
Dit kan voor u anders zijn omdat u bijvoorbeeld
jonger bent dan 21 jaar of ouder dan 66 en
4 maanden, of als u bij iemand inwoont.
De meest voorkomende normen zijn:

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:
e.hut@bwri.nl
mef.koenders@bwri.nl

met vakantiegeld

zonder vakantiegeld

gehuwden

€ 1.465,07

€ 1.391,82

alleenstaanden en alleenstaande ouders

€ 1.025,55

€ 974,27

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

Denkt u aan het doorgeven
van uitbetaalde reserveringen?
Als u gaat werken geeft u het door
u verdiende salaris aan ons door.
Wij verwerken dat in de administratie
en u ontvangt de juiste uitkering.
Het komt weleens voor dat de werkgever geld voor u reserveert.
Bijvoorbeeld vakantiegeld en niet opgenomen verlofdagen. U
ontvangt het geld dat gereserveerd staat later. Als u een reservering
uitbetaald krijgt is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.
Anders kunnen wij niet op tijd de juiste uitkering betalen.
Meestal gaat dit goed maar soms wordt het vergeten en betalen
wij teveel uitkering. Die enkele keer dat het mis gaat heeft dan
ook grote gevolgen. We moeten in dat geval de uitkering bruto
terugvorderen en we moeten een boete opleggen. Laat het niet
zover komen. Denkt u eraan dat u de uitbetaalde reservering
binnen 7 dagen aan ons doorgeeft.

