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Werk & Inkomen
Kosten voor een
computer of laptop
Het nieuwe schooljaar is net begonnen. En dat is een dure tijd want
daarvoor moet u als ouders vaak heel veel zaken kopen als schriften,
pennen, boeken en misschien wel een computer of laptop. Als het kopen
van een computer of laptop niet lukt in één keer omdat u daarvoor het
geld niet heeft, is er hulp te krijgen.
• Volgen uw kinderen het
Voortgezet Onderwijs?
Neem dan eerst contact op met de
school. Vaak kan de school helpen,
bijvoorbeeld door een laptop te
huren via school. Lukt dit niet,
dan kunt u mogelijk een lening
krijgen van de Kredietbank
Nederland. Gaat dat niet omdat
er nog andere leningen of
afbetalingsregelingen lopen, dan
kunt u mogelijk een
lening krijgen van de gemeente
vanuit de bijzondere bijstand.
Hiervoor geldt: 1 computer of
laptop per gezin.

• Heeft u geen kinderen of zitten
uw kinderen (nog) niet op het
Voortgezet onderwijs? Dan
moet u de kosten van een
computer/laptop zelf betalen van
uw bijstandsuitkering, salaris of
een ander inkomen. Gaat dit niet
lukken, dan kunt u mogelijk een
lening krijgen van de Kredietbank
Nederland. Gaat dat niet
omdat er nog andere leningen
of afbetalingsregelingen lopen,
dan kunt u mogelijk een lening
krijgen van de gemeente vanuit de
bijzondere bijstand. Ook hiervoor
geldt: 1 computer of laptop per
gezin.

• Zit u in de schuldhulpverlening
bij Plangroep of
bij Ondersteuning
Schuldenstabilisatie?
Dan mag u meestal geen nieuwe
lening afsluiten.
Vraag dan aan de contactpersoon
van Plangroep of Ondersteuning
Schuldenstabilisatie welke
mogelijkheden er wel zijn.
• Bent u student?
Studenten komen voor de kosten
van een laptop of computer niet
voor leenbijstand in aanmerking.
Zij kunnen terecht bij hun
Studiefinanciering.
	Hoe vraagt u een lening

vanuit de bijzondere bijstand
aan?

Via de website van gemeente
Almere is het mogelijk om een
aanvraag te doen. Kijk bij
almere.nl/bijzonderebijstand.
U heeft hiervoor wel een DigiD
nodig. Op de website staat hoe dit
werkt.n

Heeft u een laag inkomen
en huurt u een sociale
huurwoning?
Dan heeft u misschien recht op
een bijdrage uit het Woonlastenfonds. U kunt de bijdrage één
keer per jaar aanvragen (tussen
1 oktober en 31 december 2019).
De gemeente Almere betaalt het
bedrag in één keer uit.

Hieronder ziet u de data waarop u
uw uitkering ontvangt.

September 2019

Kom ik in aanmerking?
Om een bijdrage uit het Woonlastenfonds te krijgen, moet u aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Welke dat zijn, ziet u in de folder
die op de website van de gemeente
Almere staat
almere.nl/woonlastenfonds n

Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

September 2019

Editie

Wat is het Woonlastenfonds?

Het Woonlastenfonds,
Kom ik in aanmerking?

ook voor u?
Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Inzenden Inkomstenformulier
dinsdag 10 september
Uitbetaaldatum
donderdag 26 september
Garantiedatum
maandag 30 september

Oktober 2019
Inzenden Inkomstenformulier
dnderdag 10 ktober
Uitbetaaldatum
dinsdag 29 oktober
Garantiedatum
donderdag 31 oktober
Meer informatie:

November 2019

almere.nl/woonlastenfonds

© 2019 gemeente Almere
De teksten uit deze folder zijn
informatief, er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

Meer informatie?

Mensen met een laag inkomen
kunnen huurtoeslag krijgen van de
Belastingdienst. Maar als de huur
hoger is dan een bepaald bedrag,
krijgt u minder huurtoeslag. Zo
stimuleert de overheid mensen om
naar een goedkopere huurwoning
te verhuizen. In Almere is dat niet
gemakkelijk, omdat er niet
veel goedkope huurwoningen zijn.
Daarom vult de gemeente Almere
de huurtoeslag aan.

Uitbetaaldata

Inzenden Inkomstenformulier
maandag 11 november
Uitbetaaldatum
woensdag 27 november
Garantiedatum
vrijdag 29 november

December 2019

De Dutch Food week
Foodestafette - gezond eten, een
gezond lichaam, een gezonde
wereld!
Dutch Food Week is hét nationale
podium waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan.
Partijen uit de foodsector delen
tijdens Dutch Food Week hun
enthousiasme, kennis en kunde
met de bewoners en bezoekers van
Almere.
Tijdens de Dutch Food Week laten
wij zien dat Almere als 'groene en
gezonde stad' veel te bieden heeft
op het gebied van voedsel. Dit doen
wij vanuit een Stadskas midden in
het centrum van Almere Stad.

Hoe kun je met een klein budget
gezonde eetkeuzes maken? Ga in
gesprek met een voedingscoach!
Een fysiotherapeut vertelt je alles
over starten met bewegen op een
simpele en haalbare manier.
Proef je wel echt wat je eet? Zet de
eerste stappen naar bewuster eten.
Ontdek de lekkere hapjes tussen het Stationsplein richting de
Stadskas op het Forum op
12 oktober tussen 12.00 tot
17.00 uur en doe in de Stadskas
mee aan diverse activiteiten. Ook
voor kinderen is er van alles te
beleven.n

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

GEZOCHT
MEDEWERKERS
FIETSENSTALLING
Zie vervolg op volgende pagina 

Vind u het spannend om weer aan het
werk te gaan, maar wilt u toch wat doen?

MEER INFO

Is uw sociale kring enigszins beperkt?

Neem contact op met uw
klantmanager

Heeft u problemen met het spreken van
de Nederlandse taal?

BELLEN

Misschien is de fietsenstalling wat voor
u?

14 - 036

Het traject bij de fietsenstalling is opgezet in 2011 met als doel het
bieden van werk en persoonlijke begeleiding. Hiermee willen we uw
mogelijkheden naar betaald werk vergroten. Door deelname kunt
uw een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

WIST U DAT?
Wist u dat dit traject…

Colofon

•	u kan motiveren om weer regulier werk te vinden?
•	u op een rustige manier weer kan laten wennen aan een arbeidsritme
(werkritme)?
•	u in contact brengt met mensen?
•	er voor zorgt dat u bijdraagt aan en veilige omgeving voor uw
binnenstad?
•	u kan helpen met het verbeteren van uw Nederlandse taal?

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

Reacties vanuit het traject:
“Ik begon bij de fietsenstalling met pleinvrees en door contact met mensen en de
steun van de jobcoach van de gemeente solliciteer ik nu zelf naar werk”
“Door dit traject ben ik uit mijn sociale isolement gekomen en meer in beweging.”
“Na een roerige periode van tegenslagen was ik het vertrouwen in mezelf kwijt.
Bij de fietsenstalling kon ik mezelf herpakken.”
Er is begeleiding vanuit de Gemeente door middel van jobcoaching.

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 maan
dag 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
werkdagen 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.

