
Nieuwsbrief zomer 2020 

 

 

 

Nieuwsbrief Participatie & Inkomen 
 

Zomer 2020 

Beste lezer, 

De verwachting is dat de 

meeste medewerkers van de 

gemeente rond 1 september 

langzaamaan kunnen       

terugkeren naar kantoor.   

Tot die tijd blijft onze dienst-

verlening daarom nog in  

aangepaste vorm bestaan. 

Daar gaan wij in deze 

nieuwsbrief verder op in.  

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.  

Heeft u geen e-mailadres? 

Dan blijft u de nieuwsbrief per 

post ontvangen. Wilt u de 

nieuwsbrief niet meer       

ontvangen? Beantwoord dan 

deze  e-mail of neem telefo-

nisch 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              

Walibi        

De groepskassa’s bij Walibi zijn tot nader bericht 

gesloten. Tickets kunnen op dit moment alleen 

online worden besteld. U kunt dan dus niet met 

de Pas van Dronten betalen. U kunt de tickets 

achteraf wel declareren bij de gemeente.  

De Meerpaal                             

Bij De Meerpaal kunt u nu ook cultuurbonnen en -kaarten 

aanschaffen met het tegoed op de Pas van Dronten. Het 

gaat om de volgende bonnen en kaarten:         

- Meerpaalbon;              

- Nationale bioscoopbon;                     

- Podiumcadeaukaart;            

- Nationale kunst en cultuur cadeaukaart. 

RS Voetbalschool         

Deze nieuwe aanbieder heeft gelijk een mooie actie voor  

kinderen in de leeftijd van ± 5 tot 15 jaar. Ga naar 

www.rsvoetbalschool.nl/3daagse 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp nodig               

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

van Dronten? Of wilt u de tickets van Walibi declareren?      

U kunt hiervoor via www.dronten.nl een afspraak inplannen. 

Geef aan dat het om de toegankelijkheidsbijdrage gaat. U 

kunt ook telefonisch contact opnemen om een afspraak te 

maken, bel dan 14 0321.  

mailto:sociaal@dronten.nl
file:///H:/Mijn Documenten/Aangepaste Office-sjablonen
http://www.dronten.nl/
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Verordening           
Sociaal Domein  

In deze nieuwe verordening 

vindt u de regels en          

afspraken die gelden     

binnen het sociaal domein.  

Hieronder vallen de          

gemeentelijke regels      

vanuit de Participatiewet, 

IOAW, IOAZ, Wet          

gemeentelijke           

schuldhulpverlening (Wgs), 

Wet maatschappelijke         

ondersteuning (Wmo) en 

Jeugdwet.  

De regels en afspraken in 

deze verordening vullen de 

wettelijke regels aan.  

In de verordening leest u 

wat u van ons kunt         

verwachten, maar u leest 

ook wat wij van u           

verwachten.  

Wilt u de verordening     

lezen? Klik hier of ga naar 

www.dronten.nl en zoek op 

verordening sociaal       

domein. 

Financieel    

spreekuur MDF  
Vanaf nu houdt MDF weer 

wekelijks Financieel 

Spreekuur in De Meerpaal. 

(Serviceplein) 

Iedereen met vragen over      

brieven, formulieren,    

geldzaken of regelzaken 

met de computer kan hier 

weer terecht. 

Het Financieel Spreekuur is 

iedere donderdag van 

13.00 tot 15.00 uur.          

Let op: voorlopig alleen 

op afspraak. Deze afspraak 

kan ter plekke worden   

gemaakt.  

 Vakantieregels (herhaling en tijdelijke aanpassing) 

Wanneer u op vakantie gaat, dan moet u dit altijd aan ons melden.       

U mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven, dit 

geldt ook voor verblijf om een andere reden dan vakantie. 

 

Wanneer u van plan bent op vakantie te gaan of buiten de gemeente te 

verblijven, mag dit geen negatieve gevolgen hebben voor uw traject of 

werk(gever). Vraag uw begeleider of werkgever daarom ruim op tijd om 

toestemming.  

 

Uw inkomensconsulent moet ook akkoord geven. Akkoord vragen doet 

u met het meldingsformulier vakantie. Download het via www.dronten.nl 

of haal het af in het gemeentehuis. Lever het formulier uiterlijk             

10 werkdagen voor vertrek in (ter attentie van uw inkomensconsulent). 

Is er geen bezwaar, dan krijgt u toestemming. Heeft u geen contact  

gehad met uw consulent, dan heeft u dus (nog) geen toestemming!  

        
Tijdelijke aanpassing (in ieder geval tot 1 september)                    

Nadat u in het buitenland bent geweest, moet u zich persoonlijk        

terug melden. Dit gaat nu tijdelijk via de balie. U kunt hiervoor via 

www.dronten.nl een afspraak inplannen (terugmelding verblijf            

buitenland). U kunt ook telefonisch een afspraak te maken, bel dan    

14 0321. U moet dan uw paspoort(en) en/of identiteitsbewijs            

meenemen naar het gesprek en als u een vliegvakantie heeft gemaakt, 

ook uw vliegtickets.  

 

Weet dat het zonder toestemming weggaan of het te lang wegblijven 

financiële gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Heeft u hierover   

vragen? Bel met uw inkomensconsulent. 

 

Uitkeringsnormen juli 2020                                                                             
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Norm (netto) Bedrag (exclusief 
vakantietoeslag) 

Alleenstaande 18-20 jaar € 248,37  

Alleenstaande 21-pensioen € 1.006,08  

Gehuwden 21-pensioen                                € 1.437,25 

Alleenstaande in inrichting € 349,91  

IOAW/IOAZ kostendeler (50 procent) € 718,63  

Kostendeler (2 personen), per persoon € 718,63  

Kostendeler (3 personen), per persoon € 622,81  

Kostendeler (4 personen), per persoon € 574,90  

Commerciële huurprijs (1 persoon) € 232,65 

Commerciële kostgangersvergoeding (inclusief 
huur, nutsvoorzieningen en voeding). 

€ 463,13 

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/1390631/Verordening%20Sociaal%20Domein%20gemeente%20Dronten

