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Beste lezer, 

Het zijn bijzondere tijden, we 

zitten middenin de corona-

crisis. Maatregelen, zoals het 

zoveel mogelijk thuisblijven, 

zijn verlengd om de          

verspreiding van het virus te 

kunnen controleren,       

kwetsbaren te beschermen 

en ervoor te zorgen dat de 

zorg de grote druk aan kan.  

In deze nieuwsbrief gaan we 

ook in op wat zaken die   

spelen tijdens deze crisis. 

Digitale nieuwsbrief      

Heeft u de nieuwsbrief op 

papier  ontvangen, maar wilt 

u deze in het vervolg per e-

mail  ontvangen? Geef dan 

uw e-mailadres en naam 

door via sociaal@dronten.nl. 

Dan ontvangt u de volgende 

nieuwsbrief ook digitaal.  

Wilt u de nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? Beant-

woord dan deze  e-mail of 

neem telefonisch contact op 

met het  secretariaat van het          

vakgebied Sociaal Domein.  

Wij verwijderen uw gegevens 

dan van onze verzendlijst.  

Colofon            

De Nieuwsbrief Participatie  

& Inkomen is een uitgave van 

het vakgebied Sociaal       

Domein van de gemeente 

Dronten. De nieuwsbrief 

wordt minimaal vier keer per 

jaar gepubliceerd op 

www.dronten.nl en wordt 

verspreid onder inwoners met 

een Participatiewet/IOAW/ 

IOAZ-uitkering. Aan de     

inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

Toegankelijkheidsbijdrage             
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief 

is er een aanbieder gestopt, dat is TTC Dronten 

‘74 (tafeltennis). 

De complete lijst met aanbieders staat op 

www.dronten.nl. Zoek op                                 

toegankelijkheidsbijdrage. 

Hulp nodig                                              

Hebt u hulp nodig bij het activeren van het tegoed op de Pas van 

Dronten? U kunt hiervoor via www.dronten.nl een afspraak           

inplannen. U kunt ook telefonisch contact opnemen om een afspraak 

te maken, bel dan 14 0321.  

Afspraken gaan voorlopig nog gewoon door, ondanks de              

coronacrisis. Houd voldoende afstand!  

Walibi Holland                        

Ook Walibi Holland is tot nader order gesloten. Zodra Walibi weer 

opengaat, kunt u met uw tegoed op uw Pas van Dronten betalen 

bij de groepskassa. Let op: alleen tickets en abonnementen.  

Contributie of lesgeld tijdens coronacrisis                             

Wij krijgen nu regelmatig vragen of contributie of lesgeld kan    

worden teruggevraagd tijdens de coronacrisis. Dat is afhankelijk 

van de afspraken die u met de aanbieder gemaakt hebt. Het is 

natuurlijk wel zo dat uw aanbieder doorlopende kosten heeft en 

uw bijdrage nodig is om deze kosten te dekken, zodat de         

aanbieder de deuren weer voor u kan openen wanneer deze    

uitzonderlijke situatie voorbij is.  

 

Uitbetaling vakantietoeslag               

Uw vakantietoeslag (of vakantie-uitkering voor IOAW/IOAZ) wordt 

dit jaar rond 9 juni 2020 uitbetaald.  

Is er beslag gelegd op uw uitkering? Dan ontvangt u uw              

vakantietoeslag of vakantie-uitkering niet. De vakantietoeslag of 

vakantie-uitkering wordt dan gebruikt om uw schuld(en) af te     

lossen.  
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Het beste idee van 
Dronten #HBIVD                   

In februari werden prijzen uitgereikt 
aan initiatieven om mensen te helpen 
die het financieel moeilijk hebben.  
Onder de prijswinnaars #HBIVD    
waren Liefdevolle verwachting 
van Kleine draagling en Creativiteit 
(tekenen en schilderen) voor minima 
van Pauzegebouw. Doordat zij allebei 
een subsidie hebben gekregen,     
kunnen zij een cursus of lessen gratis 
aanbieden aan inwoners op           
bijstandsniveau. 
 

Liefdevolle verwachting                   
In deze cursus leren jonge ouders  
over de eerste 2 jaar met hun kindje, 
over natuurlijk gedrag, fysieke en 
mentale ontwikkeling van het kindje 
en hoe je daar op kunt inspelen. 

De cursus kan gratis worden gevolgd 
door 25 ouderparen met een inkomen 
op bijstandsniveau. Behoort u tot de 
doelgroep? Neem dan contact op via 
info@kleinedraagling.nl.                 
Meer informatie staat op https://
kleinedraagling.nl/  

 

Tekenen en schilderen                
Wilt u graag creatief aan de slag met 
tekenen en schilderen maar hebt u 
financieel niet de mogelijkheid om 
mee te doen? Pauzegebouw biedt 10 
gratis lessen aan voor volwassenen 
met een inkomen op bijstandsniveau.  
 
De lessen vinden plaats op een     
locatie in de buurt van het centrum 
van Dronten. Op eenvoudige wijze 
leert u de basisvaardigheden. De 
planning is om hier in mei of na de 
coronacrisis mee te starten. 

 
Wilt u meer weten? Ga naar 
www.janreijmerink.nl/pauzegebouw   
 
Wilt u zich opgeven voor de lessen? 
Neem dan contact op via                     
drontywood@hotmail.com. Dan hoort 
u ook wanneer de lessen mogelijk 
weer gaan starten.   
 
 

Let op: 
Bij beide cursussen/lessen geldt een 
maximum aantal aanmeldingen.    
Mogelijk wordt er gevraagd om een 
bewijs van  inkomen op                  
bijstandsniveau. Ons advies is om 
dan de toekenningsbeschikking     
toegankelijkheidsbijdrage te tonen. 

 Reiskostenvergoeding re-integratietrajecten            

Volgt u een re-integratietraject via de gemeente? Dan heeft u 
mogelijk recht op een reiskostenvergoeding. 
 
Wanneer heeft u geen recht op een vergoeding?                 
Als de enkele reisafstand korter is dan 8 kilometer 
(fietsafstand). 
 
Hoe hoog is de vergoeding?          
Maximaal € 25 per dag* en maximaal € 70 per maand.             
* binnen de gemeentegrenzen maximaal € 6 per dag.  
  
Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt op bovenstaande 
regels, als uw re-integratieconsulent of gids dat noodzakelijk 
vindt. 
  
Wanneer wordt de vergoeding betaald?           
De vergoeding wordt eens per maand achteraf betaald.         
Uitbetaling vindt plaats nadat u een declaratie heeft ingeleverd, 
inclusief bewijsstukken. 
 
Hoe lang heeft u recht op een vergoeding?           
Met u is besproken hoe lang u recht heeft op een vergoeding. 
Dit is ook aan u bevestigd, bijvoorbeeld via het plan van      
aanpak. 
  
Wanneer heeft u geen recht op een vergoeding?     
Wanneer u geen trajectactiviteiten (meer) verricht (bijvoorbeeld 
tijdens de coronacrisis). Of als u niet meer behoort tot de    
doelgroep (bijvoorbeeld als uw uitkering is beëindigd).  
  
Wat gebeurt er op het moment dat u onjuiste of                
onvolledige inlichtingen heeft verstrekt?                                  
Dan kan de vergoeding (gedeeltelijk) worden teruggevorderd. 
U moet de vergoeding dan aan ons terugbetalen. 
  
Heeft u vragen over de reiskostenvergoeding?        
Stel ze aan uw re-integratieconsulent of gids. 
 
 

Standaardbrieven gewijzigd dankzij                
inzet cliëntenpanel  

Begin maart hebben wij ons cliëntenpanel uitgenodigd voor 
een bijeenkomst om acht van onze standaardbrieven            
duidelijker, simpeler en overzichtelijker te maken. Dat is gelukt, 
de brieven zijn inmiddels aangepast. Nogmaals dank!   
 

Wilt u ook meedenken? Geef u dan op voor het cliëntenpanel. 
Stuur een e-mail naar sociaal@dronten.nl met uw naam en 
telefoonnummer.  
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