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U krijgt een (aanvullende) uitkering van de gemeente.
In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de mogelijkheden, veranderingen en belangrijke zaken voor u
om te regelen.

Nieuwe schuldhulpverlener en budgetbeheer

Kredietbank Nederland
Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u ervoor
zorgen dat dit niet gebeurt? Of heeft u al te maken met
aanmaningen of waarschuwingen dat iets nog niet is
betaald? Vraag om hulp, nog voor dat de situatie uit de
hand loopt. De gemeente werkt samen met de Kredietbank
Nederland en met de Plangroep. Kredietbank Nederland
biedt schuldhulpverlening, begeleiding en budgetbeheer
aan. Bijvoorbeeld bij het automatisch betalen van vaste
lasten. De hulp van Kredietbank Nederland is voor u
gratis.
U kunt Kredietbank Nederland op de volgende manieren
bereiken:
• Bel naar 088-6262 777 of
• Stuur een e-mail naar alphen-chaam@kbnl.nl
PLANgroep
Heeft u nu hulp van de Plangroep?, dan kunt u de PLANgroep op de volgende manieren bereiken:
• Bel naar 088-5004 899 of
• Stuur een e-mail naar AC@PLANgroep.nl of
• Via de website Webloket PLANgroep

Corona zelftests

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk
tegen te gaan, geeft de Rijksoverheid het advies om in
bepaalde situaties een zelftest te doen. Zelftests kosten
geld. Het kan daarom een drempel zijn om ze te gebruiken.
Wij bieden aan mensen met een laag inkomen gratis
zelftests aan. Zodat ook mensen met een laag inkomen
deze tests gebruiken als dat nodig is. De zelftests kunt u
ophalen bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
De gratis zelftests zijn vooral bedoeld voor volwassenen.
Kinderen krijgen gratis zelftests via hun school. Iedere
volwassene kan elke dag maximaal vier gratis zelftests
afhalen.

Heeft u een gesprek bij de gemeente?

Een gesprek over werk of geldzaken brengt soms spanning
met zich mee. U kunt daarom een onpartijdige expert
vragen met u mee te gaan. Deze expert noemen wij een
Meedenker. De hulp van deze expert is voor u gratis en
u kunt de Meedenker makkelijk en snel meevragen. In
het filmpje op deze website ziet u meer: vipvoorelkaar.
nl/meedenkers.
De hulp van een Meedenker kunt
u aanvragen bij VIPvoorElkaar.
Bel naar 06-573 451 82 of stuur
een e-mail naar meedenkers@
vipvoorelkaar.nl.

Heeft u uw vakantie al doorgegeven?

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dan moet
u vooraf toestemming vragen bij uw gemeente. U mag
maximaal vier weken per kalenderjaar op vakantie. In deze
vakantieperiode betalen we uw uitkering gewoon door.
Het vakantieformulier staat op de website www.alphenchaam.nl/bijstandsuitkering. Of vraag het formulier aan
door een e-mail te sturen aan sociaaldomein@abg.nl. U
mag het ingevulde formulier ook naar dit mailadres terugsturen.

Gemeente Alphen-Chaam
Willibrordplein 1
5131 AV Alphen

Doorgeven veranderingen

UWV-uitkering of pensioenuitkering
Heeft u naast uw bijstandsuitkering ook een UWVuitkering of een pensioenuitkering? Eén keer in het (half)
jaar verandert de hoogte van uw UWV- of pensioenuitkering. U bent verplicht dit aan de gemeente door te
geven, zodat wij het juiste bedrag op uw uitkering kunnen
korten. U kunt een kopie van het veranderde overzicht
sturen naar sociaaldomein@abg.nl.
Doorbetaling huur
Wordt uw huur vanuit de uitkering meteen doorbetaald
aan uw woningbouwvereniging? Vergeet dan niet om
de huurprijs per 1 juli aan ons door te geven, zodat wij
het juiste bedrag kunnen doorbetalen aan de woningbouwvereniging. U kunt dit doorgeven door een e-mail te
sturen naar sociaaldomein@abg.nl.

Bericht over een fout

In eerdere nieuwsbrieven is er verteld dat salarisstroken,
aanvragen en bonnetjes gestuurd kunnen worden naar
het e-mailadres soza-admin@abg.nl. Dit is niet goed.
Salarisstroken, aanvragen en bonnetjes e.d. kunnen per
e-mail verstuurd worden naar sociaaldomein@abg.nl.
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