Nieuwsbrief Cliëntenraad Werk en Inkomen Achtkarspelen

CR-Acht.
Concourslaan 17, 9285 SG, Buitenpost
Internet : www.cr-acht.nl

Email : info@cr-acht.nl

Facebook: www.facebook.com/cracht
Twitter: @cr_acht

Nieuws van de redactie

Geplande Vergaderingen
25-3-2015 Vergadering
29-4-2015 Vergadering

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen voor de gemeente.
Denk maar aan Jeugdzorg, Participatiewet, de WMO/ AWBZ.
Allemaal taken die de gemeente vanaf dit jaar gaat uitvoeren.
Al het nieuws daarover kunt u vinden op de site van CR-Acht.
Wat fijn dat u ons gevonden hebt.
We hadden een teller op de site, die het helaas begeven heeft. Hij stond op 856
bezoeken binnen twee maand na de nieuwsbrief en advertentie begin december.
Nu het nieuwe jaar begonnen is, willen wij u iets vragen.
Als Cliëntenraad Werk & Inkomen willen we het voor u opnemen.
Wij willen graag uw mening horen. Zowel goed nieuws als slecht nieuws.
Misschien vindt u het moeilijk om het in een mail op te schrijven.
Daarom hadden wij het volgende bedacht. We beginnen eerst met een
welbekende regeling: Stichting Leergeld
Zet alleen in de mail het onderwerp, dat is St Leergeld en geef een cijfer.
Een 1 betekent dat u de regeling maar niks vindt, een 10 betekent dat u / uw
kinderen er veel voordeel van hebben.
( u hoeft uw naam niet te noemen als u dat niet wilt )
In een mail uw ervaringen vertellen is natuurlijk geweldig.
Als we veel meldingen krijgen dat er problemen zijn, dan gaan wij praten met de
gemeente. Soms pakt een regeling heel anders uit dan bedoeld is.

27-5-2015 Vergadering

Belangrijke mededeling
Voor al uw vragen, opmerkingen,
ervaringen kunt u terecht onze website
Heeft u vragen of iets belangrijks voor
de vergadering stuur dan een email
naar info@cr-acht.nl
Of kijk op www.cr-acht.nl
Belangrijke Adressen:
www.achtkarspelen.nl
www.uwv.nl
www.belastingdienst.nl

Mocht u suggesties en / of artikelen hebben voor de nieuwsbrief,
mail het dan naar info@cr-acht.nl

www.toeslagen.nl
www.fsufriesland.nl

Veel leesplezier!
De Redactie

www.suska-fsu.nl
www.leergeld.nl
www.svb.nl
www.werk.nl

Pagina 1 van 3

Wat is de Kostendelersnorn in de bijstand
Wegvallen wtcg

Per 2015 worden de regeling Compensatie Eigen Risico (CER)
De de
kostendelersnorm
betekent
dat als uzieken
een woning
deelt met meer
volwassenen,
uw
en
Wet Tegemoetkoming
Chronisch
en Gehandicapten
(WTCG)
afgeschaft.
bijstandsuitkering
daarop wordt aangepast.
Hoe meer personen van 21 jaar of ouder
Het CAK heeft rechthebbenden
daarover geïnformeerd.
in uwdeze
woning,
hoe tegemoet
lager uw bijstandsuitkering.
Om
mensen
te komen bieden zeven gemeenten in Noordoost-Friesland in samenwerking met
Zorgverzekeraar de Friesland een aanvullende zorgverzekering met een brede dekking tegen een gunstig
tarief.
De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen,
Mensen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm komen voor deze aanvullende verzekering in aanmerking.
Deze aanvullende verzekering heet de AV Frieso en biedt een extra brede dekking voor mensen met hoge zorgkosten.
u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.
Voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering betaalt u in totaal € 124,54.Voor meer info ga naar de website van
zorgverzekeraar de Friesland
Meer informatie over de Kostendelersnorn en andere belangrijke wijzigingen
in 2015 kunt u hier vinden:

http://www.cr-acht.nl/index.php/documentatiebank/kostendelersnorm

Altijd maar weer die sollicitaties……. OPROEP!
U schrijft de ene sollicitatiebrief na de andere.
U hebt net met de post afwijzing 163 ontvangen.
U hebt uw koffer klaar staan, u bent er zó moedeloos van.
U gaat emigreren naar Alaska, weg uit Achtkarspelen.
U bent echt niet de enige.
We hebben een brief gekregen van iemand of wij iets konden organiseren voor u om als ‘lotgenoten’ bij elkaar te komen.
Om elkaar moed in te spreken maar ook even te kunnen schelden, tips geven, samen solliciteren…. met een kopje koffie erbij.
Wij willen best helpen iets op gang te brengen, we moeten alleen weten of er meer mensen mee willen doen.
Zijn er plaatsen waar u graag bij elkaar zou willen komen, of kleine groepjes thuis.
Wij doen hierbij een oproep om u bij ons te melden, dit keer wel met naam en
woonplaats. Graag aangeven wat u wilt.
Het moet toch mogelijk zijn met uw hulp iets te kunnen organiseren.
Ons email adres is : info@cr-acht.nl onderwerp: sollicitaties

Stichting Leergeld werkt samen met Jeugdcultuur-en Jeugdsportfonds

Zij maken deelname aan oa zwemlessen, schoolreisjes, toneelvereniging en sportclubs mogelijk.
Per 1 januari 2015 zijn de mogelijkheden van St Leergeld door deze samenwerking groter
geworden.
De gemeente Achtkarspelen vindt dat alle kinderen moeten kunnen meedoen in de maatschappij.
Het mag niet zo zijn dat kinderen aan de zijlijn moeten blijven staan, omdat de ouders een laag
inkomen hebben en het moeilijk of niet kunnen betalen.
De aanvragen blijven lopen via St Leergeld.

Meer info op www. http://www.cr-acht.nl/index.php/geldzaken/vergoedingen-leergeld
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Anfean : voor iedereen die weinig te besteden heeft.
De vele vrijwilligers die bij Anfean werken proberen iedereen te helpen, die in een moeilijke situatie zit.
Van baby-kinder-volwassen kleding, speelgoed, knuffels.
Alle babybenodigdheden voor ouders die weinig te besteden hebben.
Speciale aangepaste materialen enz.
Niet alleen voor mensen die hulp krijgen van bijvoorbeeld de voedselbank.
Dit is voor iedereen die weinig te besteden heeft. Met het geld dat u zo bespaard kunt u andere dingen
doen die ook belangrijk zijn.
U hebt geen eigen vervoer nodig!
www.facebook.com/anfeanhelpt

Tel. 06-16272539
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