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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u via onze gemeente een uitkering ontvangt. In deze 
nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen/uitkeringen. 
Maar ook besteden we regelmatig aandacht aan de afspraken die bij een uitkering gelden.  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.  

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief of wilt u meer informatie over een onderwerp uit deze 
nieuwsbrief? Bel dan naar loket Samenleving en zorg, telefoonnummer (0111) 452 280 (op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). U kunt ook naar uw klantmanager bellen.

Iets veranderd in uw situatie?  
Laat het ons weten
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is het belangrijk dat we de juiste informatie van u hebben. We 
moeten namelijk zeker weten dat u het juiste bedrag krijgt en dat u (nog steeds) recht op de uitkering hebt. 
Iedereen die een uitkering ontvangt, heeft een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u ons moeten laten 
weten als er iets in uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u gaat werken of met iemand gaat samenwonen.

Het is echt heel belangrijk dat u een verandering in uw situatie op tijd aan ons doorgeeft. Als u dit niet 
doet, kan dat gevolgen voor u hebben. U kunt een boete krijgen of in het ergste geval wordt uw uitkering 
stopgezet. 

VOORKOM PROBLEMEN: GEEF VERANDERINGEN GELIJK DOOR 
Dus verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie? Geef het dan gelijk door aan uw 
klantmanager. Doe dat in ieder geval binnen 14 dagen. Weet u niet zeker of een verandering in uw situatie 
ook iets voor uw uitkering betekent? Neem in dat geval ook contact op met uw klantmanager. 



VOORBEELDEN 
Deze veranderingen moet u in ieder geval aan ons doorgeven: 
• U gaat werken.
• U gaat meer uren of minder uren werken.
• U stopt met werken.
• U hebt een erfenis ontvangen.
• U en uw partner gaan samenwonen.
• Er komt iemand bij u in huis wonen.
• U gaat een opleiding volgen.

• Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar 
zij gaan verhuizen.

• Uw meerderjarig kind stopt met opleiding 
of studie.

• U gaat (met vakantie) naar het buitenland.
• U hebt een (andere) auto gekocht.

Collectieve zorgverzekering bij CZ
Medische kosten kunnen snel hoog oplopen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een goede 
ziektekostenverzekering heeft. Maar zo’n verzekering  is duur, zeker als u weinig inkomen heeft. 
Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid van een collectieve, aanvullende 
ziektekostenverzekering bij CZ. 

VOORDELEN COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING:
• Korting van CZ op de gemeentepolis.
• De gemeente betaalt maandelijks mee aan uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding 

bedraagt € 20,- per maand voor het standaard pakket. 
• Voor wie hoge zorgkosten heeft: een vergoeding van € 35 per maand voor een extra uitgebreid 

pakket.
• De zorgverzekeraar accepteert uw aanvraag voor de aanvullende verzekering, ongeacht uw 

gezondheid.
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
• Aanmelden en overstappen zijn eenvoudig te regelen.

VOOR WIE?
Voor mensen met een inkomen (inclusief vakantietoeslag) tot maximaal 130 % van de bijstandsnorm. 
Dit is het geval als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangt of als u gebruik maakt van het 
Declaratiefonds. Op gezondverzekerd.nl kunt u eenvoudig uitrekenen of u recht hebt op de 
gemeentelijke bijdrage. Let op! Aanmelden/overstappen kan alleen in december. Bent u al 
verzekerd bij CZ, dan kunt u zich het gehele jaar door aanmelden.

Een kijkje bij De Zuidhoek
Voor veel mensen is De Zuidhoek een bekende naam. De Zuidhoek is het sociaal werkbedrijf op het 
industrieterrein van Zierikzee. Door de nieuwe regels is er veel veranderd. Er zijn minder mensen aan 
het werk en toch gebeurt er binnen De Zuidhoek heel veel. 

STARTBLOQ: OPSTAP NAAR WERK
Leerwerkbedrijf Startbloq is in hetzelfde gebouw ondergebracht. Er is een aparte ingang aan de 
achterkant van het pand. Startbloq is er om te kijken welke mogelijkheden er zijn om weer aan het 
werk te  gaan. Sommige mensen weten bijvoorbeeld niet wat ze willen doen of waar hun interesses 
liggen. Bij Startbloq kunnen ze dat nagaan. Anderen hebben misschien lange tijd niet gewerkt en 
moeten weer wennen aan werkritme. Daarmee gaan ze aan de slag, ieder in zijn eigen tempo. 

De klantmanagers van de gemeente verwijzen mensen door naar Startbloq, wanneer ze denken dat 
dat passend is. Voor meer informatie over de mogelijkheden van Startbloq kunt u kijken op de 
website: www.startbloq.nl.

RUIMTES VOOR GESPREKKEN EN TRAININGEN
Door de coronamaatregelen is het aantal spreekruimtes in het gemeentehuis beperkt. Kleine 
kamers mogen niet gebruikt worden, omdat het in deze kamers niet mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden.  Daarom gebruiken we ook ruimtes op andere locaties. Het kan dus zijn dat u 
uitgenodigd wordt om naar de Zuidhoek te komen voor een gesprek of een training.


