In deze
nieuwsbrief:

Wat doen wij voor u?

Wat doen wij
voor u?

Ons doel is:
De belangen behartigen van de inwoners uit de gemeente Tytsjerksteradiel
die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Kwijtschelding

Wat belangrijk is om te weten:
De cliëntenraad werk en inkomen is onafhankelijk en heeft een
geheimhoudingsplicht. Er wordt 10 keer per jaar vergaderd en voor elke
vergadering is er een “inloopspreekuur” van een half uur. Het eerste half uur
van de vergadering zijn de wethouder van sociale zaken en de
kwaliteitsmedewerker werk en inkomen aanwezig. Zij houden de cliëntenraad
dan op de hoogte van de ontwikkelingen die er zijn en de leden krijgen de
kans om vragen te stellen.
Daarnaast kan er gevraagd of ongevraagd advies gegeven worden.

Wij zoeken
collega’s
Nieuw logo!
Afscheid/welkom
leden cliëntenraad
Facebook
Contact achterban
Compensatie
eigen risico

Gevraagd advies:
In sommige gevallen vraagt het college-advies over bijvoorbeeld beleid dat
gewijzigd wordt. De cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en kan dan kritische vragen stellen aan de
beleidsmedewerker en het te ontwikkelen beleid.
Ongevraagd advies:
Ook kan de cliëntenraad zelf een advies schrijven. Er wordt dan aandacht
gevraagd voor zaken die op dat moment belangrijk gevonden worden.
Het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad
kan reageren op deze adviezen, maar kunnen deze wel of niet opvolgen.

Kindpakket
Uitslag gehouden
enquête
Computer in hal
gemeentehuis
Papieren brigade

Kwijtschelding
Het vermogen wat toegestaan is om in aanmerking te komen voor
kwijtschelding gemeentelijke -en waterschapsbelasting is veel lager dan
de vermogensgrens die geldt voor de uitkering. Hierdoor krijgen mensen
soms onterecht geen kwijtschelding. De cliëntenraad is van mening dat
het belangrijk is om verandering te brengen in deze situatie. Hier gaat veel
tijd in zitten, maar desondanks blijft de cliëntenraad zich inzetten om deze
situatie recht te trekken. Daarom kunnen wij u hierover op dit moment nog
geen duidelijkheid verschaffen. Wij houden u op de hoogte van eventuele
vorderingen.

Wij zoeken collega’s
De cliëntenraad behartigt de belangen van de inwoners die woonachtig zijn
in de gemeente Tytsjerksteradiel en van een minimuminkomen moeten
rondkomen. Zij heeft een adviserende rol aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente.
De cliëntenraad vergadert ca. 10 keer per jaar op donderdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur.
Heb je affiniteit met deze doelgroep, vind je het leuk om je te verdiepen in
wet- en regelgeving? Spreekt één van deze taken je aan:

Nieuw logo!
Zoals u wellicht heeft
opgemerkt bovenaan deze nieuwsbrief
of op social media, is het oude logo
vervangen. We vonden het tijd worden
voor een nieuwe frisse uitstraling. Er is
gekozen voor een ketting met schakels,
die symbool staan voor de
verbinding die de cliëntenraad legt
tussen u als achterban en de gemeente.
Het logo is tot stand gekomen in
samenwerking met
Redmer Tjeerdsma.

Voorzitter.
De cliëntenraad vertegenwoordigen in overleggen met andere advies- en
cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân.
Affiniteit met computers, website en social media.
Voorbereiden van de vergadering, agenda maken, notuleren etc.
Kun je de Friese taal verstaan? Dan zijn we op zoek naar jou!!
Wat heeft de Cliëntenraad jou te bieden:
Leerzaam en uitdagend vrijwilligerswerk
Een inwerkperiode
Het uitbreiden van je netwerk
Een onkosten- en aanwezigheidsvergoeding.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je aanmelden, wil je informatie of
een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Je
motivatie en cv kun je sturen naar: cr.tdiel00@gmail.com

Afscheid/welkom leden cliëntenraad

Wij hebben afscheid genomen van mw. W. Stuut.
Tevens hebben wij een nieuw lid mogen verwelkomen: mw I. Beumer.

Facebook
Wij zijn nu ook te volgen via Facebook! Om ons te volgen zoek op
Facebook naar: cliëntenraad werk en inkomen Tytsjerksteradiel

Contact achterban
Vanwege de lage opkomst op achterbanbijeenkomsten hebben wij besloten deze niet meer te organiseren. Om u
toch de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen of het uiten van klachten, kunt u ons bereiken via ons
e-mail adres: cr.tdiel00@gmail.com. Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.crwwbtiel.nl. Heeft u liever
persoonlijk contact dan kunt u van 13.00 tot 13.30 uur langskomen in de hal van het gemeentehuis. Wij houden
dan voorafgaand aan onze vergadering “inloopspreekuur”.
De data voor 2018 zijn: 17 mei, 21 juni, 19 juli, 20 september, 18 oktober en 15 november.
Tevens zijn de vergaderdata te vinden op onze website en op de gemeentepagina in Actief.

Compensatie eigen risico:
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het kader van de CER (compensatie eigen risico), kunt u een
schriftelijke aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de CER zijn dat u ten tijde van de aanvraag:
• Achttien jaar of ouder bent
• Inwonend bent in de gemeente Tytsjerksteradiel
• Een inkomen ontvangt dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm
• Een vermogen bezit, dat de vermogensgrens niet overschrijdt
Deelname:
• U kunt deelnemen, als u als gevolg van een chronische ziekte en/of handicap kunt aantonen dat u het volledige
verplicht eigen risico heeft betaald. En dat deze kosten in uw geval bijzonder en noodzakelijk zijn.
• U heeft wel een aanvullende verzekering, maar niet de AV Frieso (compleet of compact)
• De gemeente vergoedt maximaal € 120,00

Wat de reden ook is: Het kan voorkomen dat u als ouder(s) geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen
aan bijvoorbeeld sport, muziekles of een schoolreisje, of het vieren van een verjaardag. U bent niet alleen. Zo kan
in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke
activiteiten. Het kan komen omdat u geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, een scheiding, ziekte of
gewoon door pech. Wat de reden ook is, uw kind kan meedoen!
Voor wie? Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig
overblijft? Dan is er het kindpakket.
Hoe werkt het? Op www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij en kunt u in vier stappen een vergoeding
aanvragen. Zo kan ook uw kind meedoen!
Hieronder treft u een lijst aan met mogelijke vergoedingen voor uw kind in de gemeente Tytsjerksteradiel.
• Sport: contributie, kleding, schoenen of materiaal
• Cultuur: contributie, kleding, schoenen of materiaal
• Onderwijs: laptop (voortgezet onderwijs) of computer (groep 7/8 basisonderwijs)
schoolreis/schoolkamp/excursie, vergoeding kosten MBO of VO, schoolschaatsen
• Zwemles: A en B diploma (6 t/m 17 jaar)
• Verjaardag: verjaardag box (4 t/m 12 jaar) minimaal 8 weken voor de verjaardag aanvragen!

Uitslag gehouden enquête
Als mensen van een minimuminkomen moeten rondkomen heeft dit veelal gevolgen voor
het wel of niet mee kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan kinderen die niet
mee kunnen doen aan een schoolreisje of aan het niet kunnen betalen van contributie
voor bijvoorbeeld een voetbalvereniging.
Om deze gevolgen in beeld te krijgen heeft de cliëntenraad vorig jaar een enquête
gehouden onder alle bij de gemeente uitkeringsgerechtigden.
Daarnaast wilden wij inzichtelijk krijgen hoe effectief de gemeente werkt en hoe zij de
uitkeringsgerechtigden informeert over de mogelijkheden van bijzondere bijstand. Er zijn
ongeveer 650 formulieren de deur uit gegaan en de respons was 12%.
Naar aanleiding van deze enquête en de antwoorden die daaruit voortkwamen heeft de
cliëntenraad een ongevraagd advies bij de gemeente neergelegd.
De gemeente heeft ook een enquête verstuurd. De uitkomsten van beide enquêtes zijn
naast elkaar gelegd. In de komende tijd zullen vanuit de gemeente acties worden
gehouden naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquêtes. Eén van deze acties
zal o.a. zijn dat het boekje met minimaregelingen weer verstrekt wordt.
Als cliëntenraad willen wij de mensen die meegedaan hebben aan de enquête bedanken
voor hun deelname. Zonder u kunnen wij de gemeente nergens op aanspreken

Papierenbrigade
KEaRN Welzijn presenteert: de papierenbrigade, voor hulp bij aanvragen,
regelingen en toeslagen.

Computer
Sinds enige tijd staat
in de hal van het
gemeentehuis een
computer waar u
gebruik van kunt
maken.
Het is van belang dat u
de volgende gegevens
meeneemt:
ID kaart
DigiD
…
De websites die u in
het belang van uw
uitkering moet
bezoeken zijn vaak
afhankelijk van deze
gegevens om in te
loggen.
De gemeentelijke
website is dusdanig
veranderd en
vereenvoudigd dat u
sneller de informatie
die u nodig hebt kunt
vinden.

Naast loon of uitkering bestaan er verschillende toeslagen en andere voorzieningen.
Soms weten mensen niet van het bestaan van deze inkomens aanvullende maatregelen, maken ze er geen gebruik
van of vinden ze het te ingewikkeld om aan te vragen. Misschien is dat bij u ook wel het geval.
De vrijwilligers van de papierenbrigade (onderdeel van KEaRN/De Opstap) ondersteunen inwoners van
Tytsjerksteradiel met het invullen van formulieren. Zij kijken samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Afhankelijk
van uw situatie kunt u wellicht in aanmerking komen voor verschillende toeslagen of regelingen. De vrijwilligers
kennen de regelingen en kijken samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. Zij verzorgen met u de aanvraag en
de afhandeling.
Woont u in Tytsjerksteradiel, heeft u vragen over uw eigen administratie of vindt u het lastig om bepaalde regelingen
of toeslagen aan te vragen? Is er niemand in uw omgeving die u hierbij kan ondersteunen? Dan is de
papierenbrigade iets voor u! Voor het inschakelen van de papierenbrigade kunt u bellen met: KEaRN/De Opstap:
0511-465200.
De vrijwilligers van de papierenbrigade helpen u graag!

