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Voorwoord
Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
Het nieuwe jaar biedt perspectief. Na een bijzonder 2020, zijn wij inmiddels het nieuwe jaar in gegaan. Het
hoeft geen betoog dat het vorige jaar ons lang bij zal blijven. Veel beperkingen, veel verdrietige en
spannende momenten. Met elkaar hebben we er toch iets van geprobeerd te maken. Dat viel niet mee.
Sociale contacten werden tot een minimum beperkt en ook nu zitten wij nog in een vervelende situatie.
Zoveel mogelijk van raad en advies voorzien
Ondanks die beperkingen hebben de SDOA-medewerkers geprobeerd u toch zoveel mogelijk van raad en
advies te voorzien. Ook vanuit de landelijke overheid wordt er van alles gedaan om Nederland door te laten
draaien. Dat is moeilijk gebleken, maar gelukkig gloort er nu dan toch licht aan het eind van de tunnel.
SDOA-diensten blijven aanbieden
Inmiddels is het vaccineren gestart en hopen we dat iedereen in de tweede helft van 2021 aan de beurt
komt. Daarna is het afwachten hoe snel we terug kunnen naar het oude normaal. De komende periode
zullen wij samen nog moeten doorbijten. SDOA zal, waar mogelijk, zijn diensten aan u blijven aanbieden.
Schroom dus niet om te bellen, te mailen of te schrijven als u iets wilt weten.
Wij wensen u, ondanks de nog geldende beperkingen, een gezond, goed en zinvol jaar toe!
Met vriendelijke groet,
Wietse Kooistra
Manager Werk en Activering SDOA/WSPA

Volg en like ons ook op sociale media!

Betalingen in 2021: op de 4e van de maand wordt uw uitkering betaald!
Ook dit jaar hebben we voor u de betalingen van de uitkering op een rijtje gezet. De betaaldata zijn op de 4e
van de maand. Valt deze datum in het weekend? Dan betalen wij de uitkering de vrijdag ervoor. Mocht u op
de 6e van de maand nog geen betaling hebben ontvangen? Neem dan contact op met uw
inkomensconsulent.
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Jaaropgave vanaf 18 januari beschikbaar op Mijn inkomen
De jaaropgave 2021 wordt uiterlijk 15 februari 2021 aan u verzonden. Via Mijn inkomen op onze website is
deze al beschikbaar vanaf 18 januari 2021. De betaaldata vindt u ook in de SDOA Werkt-app. Download de
app via de Google Play Store of Apple Appstore en maak een account aan.
Maanduitkering

Betaaldatum

Januari

4 februari 2021

Februari

4 maart 2021

Maart

1 april 2021

April

4 mei 2021

Mei

4 juni 2021

Juni

2 juli 2021

Juli

4 augustus 2021

Augustus

3 september 2021

September

4 oktober 2021

Oktober

4 november 2021

November

3 december 2021

December

4 januari 2022

Eigen uitkeringsoverzichten bekijken en beheren via Mijn inkomen op SDOA-website

Geen papieren overzichten meer per post

De SDOA heeft voor u de dienstverlening ook digitaal gemaakt. Dat doen we om het u makkelijker te
maken. Sinds eind 2020 kunt u zelf makkelijk en snel uw gegevens rond uw uitkering op onze
website inzien. Dat kan via: www.socialedienstoostachterhoek.nl/mijn-inkomen.
U krijgt de volgende overzichten op de website te zien:
Uw maandelijkse uitkering
Opbouw en uitbetaling vakantiegeld
Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties (deze overzichten kunt u ook makkelijk opslaan op uw eigen
computer en eventueel uitprinten).
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Maar ook kunt u:
Wijzigingen doorgeven (bijvoorbeeld bij werk of verhuizing)
Uw persoonlijke gegevens wijzigen (telefoonnummer en mailadres)
Geen papieren formulieren meer vanaf 1 januari 2021
Omdat u nu de uitkeringsoverzichten heel makkelijk zelf online kunt inzien, opslaan en eventueel printen,
worden ze vanaf 1 januari 2021 niet meer per post verstuurd.
Toch per post ontvangen?
Wilt u deze formulieren toch per post blijven ontvangen? Dan kunt u dat aan ons doorgeven via:
info@socialedienstoostachterhoek.nl
Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

Belangrijke wijziging voor de aflossing van uw schulden
Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet. De nieuwe wet zorgt
ervoor dat niet meerdere beslagleggers tegelijk beslag kunnen leggen bij mensen die schulden
hebben. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd
door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden altijd een minimumbedrag overhouden
om van te leven. Ontvangt u bijstand én heeft u een schuld bij ons? Dan verrekenen wij die schuld
daarmee. Hierover krijgt u binnenkort nog een persoonlijke brief van ons.
Als de SDOA de beslagvrije voet moet berekenen, zullen we
deze nieuwe werkwijze gebruiken. Dit jaar gaan we voor
iedereen, met een schuld bij SDOA, de beslagvrije voet
aanpassen.
5 procent van netto-inkomen voor aflossen van
schulden
Iedereen die een schuld heeft, zal in ieder geval 5% van zijn
totale netto-inkomen moeten gebruiken voor de aflossing
van zijn schulden. De beslagvrije voet is dan bij lage
inkomens 95% van dat inkomen. Dit geldt ook als u bijstand ontvangt en schulden af moet lossen. Deze
nieuwe manier van berekenen kan betekenen dat u nu niet aflost en wel moet gaan aflossen of een hoger
bedrag moet gaan aflossen.
Geen bewijsstukken meer inleveren
Voor de berekening van de beslagvrije voet hoeft de schuldenaar in de meeste gevallen geen bewijsstukken
meer in te leveren. De gegevens worden nu uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet wordt
vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen en het inkomen van de eventuele partner. Op deze
manier wordt de beslagvrije voet voor iedereen op een gelijkwaardige manier berekend.
Vragen?
Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met SDOA, telefoon: 0544-474200, op werkdagen van
08.30-16.00 uur.
De Cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek wenst iedereen een goed, gelukkig
en vooral gezond 2021. De Cliëntenraad zet zich in voor uw belangen!
Wie zijn wij?
Deze raad bestaat naast een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris
uit 10 leden uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Zij zijn
cliënten van de SDOA en vertegenwoordigers vanuit de Seniorenraad, KBO, FNV
en Humanitas.
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Wat doen wij?
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur van SDOA over de Participatiewet en
aanverwante beleidszaken. Onze adviezen worden zeer gewaardeerd en regelmatig overgenomen. Soms
niet of ten dele, maar dan wordt dit uitgelegd. Als Cliëntenraad proberen we dat er in de drie SDOAgemeenten zo min mogelijk verschillen zijn in de vergoedingen en het minimabeleid. Dat is ook het streven
van het Dagelijks Bestuur van SDOA, waar vertegenwoordigers van de gemeentebesturen in zitten van
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Maar iedere gemeente heeft de ruimte om zijn eigen beleid te
bepalen en heeft zijn eigen financiële potje. Zij kan zelf beslissen over het eigen minimabeleid en hoogte van
de vergoedingen. De laatste jaren zijn de verschillen in vergoedingen van het minimabeleid tussen de drie
gemeenten al veel kleiner geworden. Dit wordt ook goed overlegd tussen de drie gemeentebesturen
onderling.
De leden van het Dagelijks Bestuur nodigen wij ook regelmatig uit om deel te nemen aan onze vergadering.
In november 2020 was wethouder de heer Tannemaat uit Winterswijk bij onze vergadering aanwezig. De
afgelopen maanden hebben we weer veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven aan het Dagelijks
Bestuur van de SDOA. Veel beleidsregels zijn nu ook aangepast in begrijpelijke taal.
Positief nieuws:
Goed nieuws voor mensen met een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm in de gemeente
Winterswijk: Zij kunnen per 1 januari 2021 gebruik blijven maken van de gemeentelijke collectieve
zorgverzekering van Menzis. Het college van B&W van Winterswijk wilde de inkomensnorm om hiervoor in
aanmerking te komen eerst verlagen van 130% naar 110% per 1 januari 2021. Veel mensen zouden dan
moeten overstappen naar een andere zorgverzekering en meer geld voor zorg moeten betalen. Hier zou een
grote groep kwetsbare mensen financieel erg door worden geraakt. De Cliëntenraad heeft zich ingezet om
dit te voorkomen. We zijn blij dat deze beleidswijziging is teruggedraaid.
Ook positief nieuws voor de inwoners van de gemeente Oost Gelre met een laag inkomen: Per 1 januari
2021 kunnen zij, die aan de inkomensnorm van 115% van de bijstandsnorm voldoen, weer in aanmerking
komen voor de individuele inkomenstoeslag. De inkomensnorm hiervoor was op 1 januari 2020 verlaagd van
115% naar 105%. Hierdoor werden veel mensen financieel zwaar getroffen, naast de gevolgen van de
andere bezuinigingen. Door het advies van de Cliëntenraad en een amendement van de VVD en PvdA, die
door alle politieke partijen werd gesteund, is deze beleidswijziging ten positieve doorgevoerd.
Meedoenapplicatie/webshop:
De Cliëntenraad is geïnformeerd dat rond de 131 gezinnen, tot nu nog geen gebruik maken van de webshop
van de SDOA. Hier kunt u zich aanmelden om uw kinderen in aanmerking te laten komen om lid te worden
van bijvoorbeeld een sportclub, voor een dagje uit, enzovoort. Het is de moeite waard om even op de site
van SDOA te kijken en uw kinderen hiervoor aan te melden. Ook kunt u hiervoor om hulp vragen bij uw
klantmanager of inkomensconsulent.
Welkom op onze openbare vergaderingen:
De Cliëntenraad vergadert in principe iedere 2e donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur, behalve in
juli en augustus.
De vergaderlocatie is in het gebouw van de SDOA, Kevelderstraat 1, 7141 BE in Groenlo. Vanwege de
landelijke maatregelen vergaderen wij al langere tijd via internet met het programma Zoom. U kunt zich
hiervoor ook aanmelden bij onze ambtelijke secretaris. Dan ontvangt u een mail met de link om aanwezig te
kunnen zijn bij onze Zoom-vergadering. Het emailadres: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Vragen of opmerkingen stellen wij op prijs. Ook deze kunt u naar het bovengenoemde e-mailadres
sturen. Meer informatie over ons en wat wij doen, kunt u vinden op onze website:
https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Wij hopen u snel weer te kunnen ontmoeten!
Hartelijke groet,
Sylvia Ansink, Lid Cliëntenraad Participatiewet SDOA

4

