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Bijzondere bijstand voormalig 
alleenstaande ouders 
Bent u alleenstaande ouder en heeft u een inkomen op bijstandsniveau? 
Wanneer uw jongste inwonende kind 18 wordt, stoppen de kinderbij-
slag en het kindgebonden budget. Hierdoor kan het inkomen van u en 
van uw jongste kind samen minder zijn dan het wettelijk minimum loon. 
Dit wettelijk minimumloon is gelijk aan de uitkering voor gehuwden. 
Misschien heeft u recht op extra geld om uw inkomen aan te vullen. Doe 
hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie 
op: almere.nl/bijzonderebijstand.

Werk & Inkomen

Vraag geld aan 
uit het Woon-
lastenfonds
Hebt u een laag inkomen en huurt
u een woning? Dan kunt u mis-
schien geld krijgen uit het Woon-
lastenfonds. Elk jaar beoordeelt de
gemeenteraad weer opnieuw of het
Woonlastenfonds doorgaat. Let op:
aanvragen kan tot 31 december
2019! Kijk op 
almere.nl/werkeninkomen

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/hulp-bij-hoge-huur-of-hypotheek/woonlastenfonds/


Uitbetaaldata 
Hieronder ziet u de data waarop u 
uw uitkering ontvangt.  

December 2019
Inzenden Inkomstenformulier 
vrijdag 6 december
Uitbetaaldatum 
dinsdag 24 december
Garantiedatum 
dinsdag 31 december

Januari 2020
Inzenden Inkomstenformulier
vrijdag 10 januari
Uitbetaaldatum
woensdag 29 januari
Garantiedatum
vrijdag 31 januari

Februari 2020
Inzenden Inkomstenformulier
vrijdag 7 februari
Uitbetaaldatum
woensdag 26 februari
Garantiedatum
vrijdag 28 februari

Maart 2020
Inzenden Inkomstenformulier
maandag 9 maart
Uitbetaaldatum
vrijdag 27 maart
Garantiedatum
dinsdag 31 maart

Verhoging alimentatie per 
1 januari 2020
Elk jaar veranderen de lonen en 
de prijzen voor het levenson-
derhoud. Daarom veranderen de 
alimentatiebedragen, die door de 
rechter zijn vastgesteld, ook. 

Per 1 januari 2020 verhogen we alle 
vastgestelde alimentatiebedragen 
(zowel kinder- als partneralimen-
tatie) automatisch met 2,5%.  

• Hoe rekent u het nieuwe bedrag 
  uit?
U krijgt in 2019 bijvoorbeeld elke 
maand € 200,-  alimentatie voor uw 
kind. Dit bedrag korten we daarom 
op uw uitkering. Vanaf 1 januari 
2020 houden we maandelijks 
€ 205,- op uw uitkering in. De 
berekening is € 200 euro x 2,5 : 100 
= € 5,-.

• Wat kunt u (vooraf) doen?
Uw ex-partner is verplicht 
dit bedrag aan u te betalen. 
Op de website van het LBIO 
(Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen) staan 
voorbeeldbrieven waarmee u 
uw ex-partner op de jaarlijkse 
indexering kunt wijzen.  Dat geldt 
ook als er een achterstand in de 
betaling van het nieuwe bedrag 
ontstaat. Ga hiervoor naar de 
website van het LBIO.

• Betaalt uw ex-partner niet?
Als uw ex-partner de verhoging 
niet betaalt, neem dan direct 
contact op met Werk en Inkomen. 
Uw klantmanager kan zeggen welke 
vervolgstappen u kunt ondernemen 
om de volledige alimentatie te 
krijgen. Het bedrag dat u minder 
krijgt op uw uitkering kan tijdelijk 
worden aangepast. U moet hiervoor 
wel uw ex-partner tijdig schriftelijk 
op de hoogte hebben gebracht.n

Check: nog een paar dagen voor 
uw zorgverzekering!
Met een laag inkomen is het extra 
belangrijk om goed verzekerd te 
zijn voor zorgkosten. U heeft dan 
namelijk minder onverwachte 
kosten als u zorg nodig heeft. 
Daarom betaalt de gemeente Al-
mere in 2020 mee aan de premie 
van een goede zorgverzekering 
voor minima via Menzis. 

Aanmelden voor deze zorgverzeke-
ring kan nog tot 31 december 2019 
via www.gezondverzekerd.nl/
almere. 

Nog een paar dagen dus!

De gemeente Almere heeft met 
Menzis afgesproken dat Almeerse 
minima in 2020 nog één jaar kun-
nen deelnemen. 2020 is definitief 
het laatste jaar dat Menzis deze-
zorgverzekering in Almere aan-
biedt. Vanaf 1 januari 2021 stopt 
Menzis met deze zorgverzekering 
voor Almeerse minima. 

De gemeente Almere zoekt een 
nieuwe goede oplossing voor 
Almeerse minima in 2021. Want 
inwoners met een laag inkomen (en 
hoge zorgkosten) moeten namelijk 
goed en betaalbaar verzekerd kun-
nen blijven. In de loop van 2020 
hoort u hierover. n

https://www.lbio.nl/alimentatie/alimentatie-ontvangen/zelf-aan-de-slag/


Colofon
De nieuwsbrief Werk & Inkomen 
is een uitgave van de gemeente 
Almere.

Postadres: 
Postbus 200, 1300 AE Almere

Bezoekadres: 
Balie Sociaal Domein, stadhuis
Stadhuisplein 1, Almere 

Openingstijden: 
Vrije inloop maandag t/m vrijdag
8.30 – 17.00 uur (Volgnummers
worden uitgegeven tot 16.30 uur.
Kom dus voor 16.30 uur als u aan
de balie geholpen wilt worden)

Dak- en thuislozenspreekuur 
maandag t/m vrijdag 
8.30 - 12.00 uur

almere.nl/werkeninkomen

Algemeen telefoonnummer
Wilt u een medewerker spreken of 
een afspraak maken? Bel dan op 
werk dagen tussen 8.30 en 17.00 
uur via 14 036. 

Eindredactie
Gemeente Almere,Afdeling C&D  

Aan de teksten in deze nieuwsbrief  
kunnen geen rechten worden ontleend. 

De bijstandsbedragen worden per 1 
januari 2020 een klein beetje ver-
hoogd. Dit is omdat de bedragen 
worden aangepast aan de inflatie 
en het wettelijke minimuminko-
men. Meer informatie vindt u op 
www.almere. nl/werkeninko-
men. n

Nieuwe 
bijstands-
bedragen

Alle betaaldata
U vindt alle uitbetaaldata voor 
2020 op onze website. Kijk op   
www.almere. nl/werkeninko-
men

Of download 036werkt, de gratis 
app van Werk en Inkomen. Hierin 
vindt u informatie en vacatures 
en kunt u dankzij een aftelsys-
teem precies zien op welke dag uw 
uitkering wordt uitbetaald. De app 
is te downloaden vanuit de Google 
Play Store voor Android en de App 
Store voor de iPhone. n 

Gemeente Almere communiceert 
in begrijpelijke taal
Gemeente Almere ondertekende 
dit najaar de Direct Duidelijk-
deal. Dit is een voorstel van het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en 
de Taalunie.

 In deze afspraak staat dat de ge-
meente in begrijpelijke taal com-
municeert, zodat iedereen beter 
begrijpt wat de gemeente schrijft.
Lezen en schrijven is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. In 
Nederland zijn 1,3 miljoen (1 op 
de 9) mensen tussen 16 en 65 jaar 
laaggeletterd. In Almere gaat het 
om ongeveer 13.000 mensen. Deze 
mensen missen basisvaardigheden 
die nodig zijn om zelfstandig mee 
te doen in de maatschappij. 
Met begrijpelijke taal helpen we 
niet alleen mensen die moeite heb-
ben met lezen en schrijven. Ieder-
een heeft er voordeel van als de 
overheid duidelijke taal gebruikt. 
Voor alle inwoners is het belangrijk 
dat ze de overheid goed begrijpen. 
De wethouders zetten het gebruik 
van begrijpelijke taal in de 
gemeentelijke communicatie hoog 

op de agenda. Zo is afgesproken 
dat medewerkers hulp krijgen in 
het communiceren in begrijpelijke 
taal.

Medewerkers krijgen training
De ondertekening van de Direct 
Duidelijk-deal sluit aan bij de wil 
van de gemeente Almere om haar 
schriftelijke informatie eenvoudig 
en begrijpelijk te houden. 
Daarom krijgen medewerkers 
schrijftrainingen, krijgen inwo-
ners de mogelijkheid om brieven te 
beoordelen en worden er meelees-
groepen georganiseerd met mensen 
met een licht verstandelijke beper-
king en (ex-)laaggeletterden. n

https://www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld/
https://www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld/
https://www.almere.nl/werken/uitkering/betaaldata-uitkering/
https://www.almere.nl/werken/uitkering/betaaldata-uitkering/

