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Geachte heer/ mevrouw,
U ontvangt deze nieuwsbrief van Het Plein omdat u bij ons ingeschreven staat. Zijn
er onderwerpen waar u meer over wilt horen? Of wilt u iets kwijt over uw ervaringen
met Het Plein? Laat het weten. Mail naar j.groen@zutphen.nl.
Voor jongeren gelden op vaak andere regels. Weten hoe het zit? Vraag het je
Pleincoach.
Wij wensen u veel leesplezier.

Op vakantie? Geef het door
Als u een bijstandsuitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar op vakantie of
naar het buitenland om een andere reden. Meld dit altijd aan Het Plein. Wijzigt uw
vakantie of verblijf in het buitenland? Geef dit dan ook door.
Deze voorwaarden gelden voor u:
U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie of naar
het buitenland voor een ander soort bezoek, met behoud van uw
bijstandsuitkering.
U moet uw verblijf in het buitenland uiterlijk 4 weken van tevoren melden.
U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen
meenemen naar een volgend jaar.
U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door
persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op
tijd terug komt? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering.
Bent u 27 jaar of jonger? Dan mag u maximaal 14 dagen achter elkaar met
vakantie.
Langer dan 28 dagen per jaar weg?
Bent u in totaal meer dan 28 dagen per
jaar op vakantie of in het buitenland
voor een ander soort bezoek? En hebt
u een bijstandsuitkering? Dan zijn dit
de gevolgen:

De 28 dagen worden uitbetaald. De overige dagen dat u op vakantie of in het
buitenland bent worden niet betaald.
Blijft u in totaal langer dan 28 dagen op vakantie of in het buitenland voor een
ander soort bezoek? Dan stopt uw uitkering. Komt u in deze situatie? Neem
dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact op met Het Plein.
De betalingen die de gemeente voor u aan anderen doet, stopt na 28 dagen.
Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar of voor uw huur. De betalingen stoppen
vanaf de eerste dag van de maand waarover u (gedeeltelijk) uitkering krijgt.

Informatieplicht
Bovenstaande regels komen voort uit de informatieplicht. Als u een uitkering
ontvangt van het Plein in Zutphen, moet u direct alle informatie doorgeven die nodig
is om uw recht op uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen.
Naast uw vakantie, moet u bijvoorbeeld ook doorgeven of u met iemand
samenwoont of gaat samenwonen. Want hoe u woont en met wie is heel belangrijk
voor het recht op bijstand. Ook moet u het melden als u geld verdient, een erfenis
hebt gekregen of geld hebt gekregen van iemand.
Maar er heel veel meer voorbeelden te noemen. Kort gezegd moet u alle wijzigingen
die van belang zijn voor uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering moet u
direct doorgeven aan Het Plein. Dit doet u via een wijzigingsformulier die u kunt
afhalen bij de balie van Het Plein.
Dit geldt voor alle uitkeringen die u ontvangt van Het Plein.

Vragen? Stel ze tijdens het telefonisch spreekuur
Wanneer u vragen heeft over uw situatie en of dit van invloed is op uw recht op of de
hoogte van uw uitkering, kunt u stellen aan uw inkomensspecialist tijdens het
telefonisch spreekuur tussen 9 en 10 uur via het nummer 0575 – 595 700.

Dagje uit? Meedoenregeling
Gaat u deze zomer een dagje uit? Kijk dan eens of u een bijdrage in de kosten
kunt krijgen via de meedoenregeling.
De Meedoen-regeling vergoedt de kosten van mee doen tot maximaal € 225,- per
jaar voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. (En tot € 165,- voor volwassenen.) Niet alleen
voor dagjes uit. Maar ook om bij voetbal, hockey of zangles te gaan. Ook bijdragen
van school kunnen via de Meedoenregeling worden vergoed.
Dit mag u verdienen
U mag niet meer dan 110% van het sociaal minimum verdienen. Hoeveel dit is, vindt
u op www.hetpleinzutphen.nl. Is uw netto maandinkomen hoger dan dit bedrag, dan
hebt u geen recht op de Meedoenregeling. Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan gelden
lagere bedragen, afhankelijk van uw situatie.
Meedoen-regeling aanvragen
U kunt de Meedoen-regeling aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.
Deze download u van www.hetpleinzutphen.nl. Of haal het af bij Het Plein. Inleveren
kan via mail of bij de balie van Het Plein.
Dit wordt vergoed door de Meedoen regeling:

Kijk voor de volledige lijst van vergoedingen op www.hetpleinzutphen.nl.
Een greep uit de mogelijkheden:
Naschoolse activiteiten brede school
Ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten
Excursies en schoolreisjes
Overblijfkosten
Topklassen of een zomerschool
Lidmaatschap verenigingen (muziek, dans, sport, creatief)
Abonnementen zwemmen en zwemlessen
Ouder en baby activiteiten (b.v. babyzwemmen)

Gratis curus voor kinderen bij Mindfit
Inwoners van Zutphen mogen gratis mee doen aan de cursussen van Mindfit, een
organisatie die geestelijke gezondheidzorg biedt. In Zutphen loopt op dit moment de
cursus Piep zei de muis. In augustus kan uw kind de cursus volgen :”Plezier op
school”. Kijk voor meer informatie op https://www.mindfit.nl/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Plein. Dit kan per telefoon via het
nummer 0575 – 595 700 of via info@hetpleinzutphen.nl.

