SDOA Nieuws Juli 2021
In deze uitgave:
- Voorwoord Theo Beijer
- Vraag de TONK aan: deze is verlengd en verruimd!
- Meedoenapp: maak gebruik van de kindregeling!
- Uw maandelijkse energierekening omlaag en duurzamer?
- Zomertoer voor kinderen in Berkelland en Winterswijk.
- Nieuws van de Cliëntenraad

Voorwoord
Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
De zomerperiode komt eraan. We maken ons op voor een mooie zomer met hopelijk veel zon en leuke
activiteiten. Helaas zijn de corona-omstandigheden in Nederland en ook in de rest van de wereld nog niet
om over naar huis te schrijven. We moeten de voorzorgsmaatregelen opvolgen om niet besmet te raken met
de Delta-variant van het Coronavirus. Bij de SDOA bent u inmiddels van ons gewend dat we onze
dienstverlening al een tijdje daarop hebben aangepast. U kunt alleen in sommige gevallen op afspraak naar
het Loopbaanplein in Winterswijk komen. Maar zodra het weer kan, ontvangen we u graag weer, zoals
vanouds, op kantoor. Vakantie of niet, onze dienstverlening gaat ook in de zomerperiode door. Mocht u
vragen hebben over werk, opleiding of inkomen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Nieuwe locatie
Zoals het er nu uitziet bent u vanaf begin 2022 welkom op onze nieuwe locatie aan de Batterij 10-12 op de
Laarberg in Groenlo. Want, zoals u weet, brengen we samen met de gemeenten Oost Gelre, Berkelland en
Winterswijk al onze diensten op het gebied van werk en inkomen samen onder één dak. Samen openen we
een nieuw werkleerbedrijf. Ook de werkplaats van Werkbaan Oost, het Loopbaanplein met het
Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt (WSPA) komen hier terecht.
Interessante onderwerpen
In deze nieuwsbrief hebben we een aantal interessante onderwerpen voor u op een rij gezet. Wellicht kunt u
daar uw voordeel mee doen. Bijvoorbeeld, het Meedoen-arrangement voor volwassenen in de gemeente
Berkelland. De pilot energie is een interessant proefproject voor de Berkellandse inwoners om de
maandelijkse energierekening omlaag te brengen. En wat dacht u van de TONK, die verruimd en verlengd
is? Het kan zo maar zijn dat u daar gebruik van kunt maken als u aan de voorwaarden voldoet. Deze
voorwaarden zijn globaal een aanzienlijke inkomensteruggang (minimaal 15%) en doorlopende hoge vaste
lasten. Ook de Zomertoer voor de kinderen wilden we u niet onthouden. Op verschillende locaties in
Berkelland en Winterwijk houden zij leuke sport- en spelactiviteiten voor de kinderen de hele zomer door. En
we sluiten zoals gebruikelijk af met nieuws en tips van de Cliëntenraad.
Ik wens u alvast veel leesplezier en fijne zomerweken toe.
Met vriendelijke groet,
Theo Beijer
Directeur SDOA

Vraag de TONK aan: deze is verlengd en verruimd!
De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd tot 15 procent.
De tegemoetkoming is voor inwoners van de gemeenten Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk, die door coronamaatregelen in 2021
aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. Het gaat om
inwoners die moeite hebben (gehad) met het betalen van woonlasten,
zoals huur of hypotheekrente én kosten die met het wonen te maken hebben, zoals
woonverzekeringen. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 en is verlengd tot
1 oktober 2021. De regeling geldt voor werkzoekenden, werkenden, ondernemers, zzp’ers en
flexwerkers.
Hoe ziet de tegemoetkoming eruit?
De tegemoetkoming voor het betalen van woonlasten bedraagt maximaal 1.500 euro per maand, onder
aftrek van drempelkosten (variërend per gemeente van 235 tot 430 euro). Door het aanvraagformulier in te
vullen, kan de berekening worden gemaakt. Daarnaast is de regeling uitgebreid met terugwerkende kracht
met een vast bedrag van 250 euro per maand voor met wonen samenhangende kosten, zoals servicekosten
of woon-gerelateerde verzekeringen. Dit is een vast (forfaitair) bedrag, u hoeft hiervoor geen aanvullend
formulier in te vullen.
Wat zijn de voorwaarden?
Voorwaarde is een terugval in gezinsinkomen van minstens 15 procent in januari 2021 tegenover januari
2020. Voorheen was de inkomensterugval 25 procent, maar deze is met terugwerkende kracht verruimd tot
15 procent. Mocht dit het geval zijn, dan heeft u recht op toegang tot de TONK. Eenmaal toegang tot de
TONK wordt het (huidige) inkomen van uw partner en uw vermogen niet meer meegerekend.
Al eerder TONK aangevraagd?
De verruiming is met terugwerkende kracht. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd worden hierover
benaderd door medewerkers van de SDOA, die de regeling uitvoert. Binnen enkele weken nemen we
contact met u op. De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en in aanmerking
komt, hoeft er niets te worden terugbetaald.
De TONK aanvragen?
U kunt de TONK (ook met terugwerkende kracht) aanvragen tot uiterlijk 31 oktober. Een aanvraagformulier
vindt u op onze website: https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk

Meedoenapp: Maak gebruik van de kindregeling!
Voor kinderen die willen sporten, spelen en leren
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een webshop voor kindregeling(en). Inwoners van de
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die één of meer kinderen en een laag inkomen hebben,
kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde kindregeling(en). Deze regelingen maken het financieel
mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief
gebied. De webshop is gevuld met sport, spel, lezen, leren, oftewel alles waar uw opgroeiende kind behoefte
aan heeft. Elk thuiswonend kind van onder de 18 jaar, mag hier gebruik van maken.
Bent u klant bij de SDOA, dan heeft u in januari per brief een activatiecode ontvangen om het tegoed voor dit
jaar te activeren. Na inloggen ziet u het restanttegoed per fonds. Heeft u uw tegoed nog niet geactiveerd dan
kunt u dit alsnog doen.
Heeft u geen brief ontvangen met een activatiecode, maar denkt u wel recht te hebben op de
kindregelingen? Of heeft u de activatiecode niet meer? Dan kunt u contact opnemen met de SDOA. U kunt
bellen naar (0544) 47 42 00, op werkdagen van 08.30-16.00 uur of e-mailen naar
info@socialedienstoostachterhoek.nl.
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Heeft u nog budget over?
Door de Corona-maatregelen was het soms lastig om uw budget uit te kunnen geven. Nu de Coronamaatregelen zijn versoepeld kunt u weer bij lokale ondernemers en/of verenigingen terecht om uw
beschikbare budget uit te geven. U kunt uw budget bijvoorbeeld gebruiken om deze zomer iets leuks met uw
kinderen te gaan doen!

Uw maandelijkse energierekening omlaag en duurzamer?
Vergelijk het op gemeenteberkelland.nl/pilotenergie
Via www.gemeenteberkelland.nl/pilotenergie kunnen inwoners met een laag inkomen hun huidige
energieleverancier vergelijken met andere energieaanbieders die duurzame energie leveren. Is het
aantrekkelijk om over te stappen? Dan betalen zij geen overstapboete.
U kunt uw eigen vergelijking maken
Ga naar de website www.gemeenteberkelland.nl/pilotenergie en vergelijk uw huidige energieleverancier met
het duurzame aanbod. Is uw huidige contract het meest passend, dan geeft de website dit aan. Als het
aanbod u aanspreekt, dan kunt u direct en eenvoudig overstappen. Overstappen is altijd uw eigen keuze.
Overstappen is altijd mogelijk en kan voordelen hebben:
• U bespaart mogelijk tot wel € 300 per jaar
• U betaalt nooit borg en wordt altijd direct geaccepteerd
• U ontvangt het goedkoopste tarief per aanbieder
• Eventuele overstapboete wordt binnen een week vergoed
• U ontvangt altijd groene energie
• Vragen kunt u telefonisch stellen of via de chat
Pilot loopt van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022
De vergelijkingswebsite is onderdeel van de pilot Energie van de gemeente Berkelland. Deze pilot is bedoeld
om de energiekosten bij inwoners met een laag inkomen te verlagen en te verduurzamen. Als u besluit over
te stappen, dan loopt na afloop van de pilot uw overeenkomst gewoon door. Op
www.gemeenteberkelland.nl/pilotenergie kunt u verdere informatie vinden.

Voor alle kinderen die tijdens hun zomervakantie thuisblijven

Zomertoer in Berkelland en Winterswijk
De Zomertoer komt eraan, in zowel Winterswijk als in Berkelland!
Basisschoolkinderen die tijdens hun zomervakantie thuisblijven, hoeven
zich niet te vervelen. Sport, spel en dans. Er is van alles te doen. In
Winterswijk zijn er van 20 juli tot en met vrijdag 21 augustus op
verschillende locaties leuke activiteiten georganiseerd. En op woensdag
26 augustus wordt afgesloten met een Familiefestijn. De Zomertoer
wordt gehouden door Actief Winterswijk. Check ook de website:
https://www.actiefinwinterswijk.nl/winterswijk/actief-winterswijk/home
Berkelland: aanmelden via www.sjorssportief.nl
Vanaf 19 juli gaat ook de Zomertoer in Berkelland op verschillende
locaties van start! Kijk voor alle activiteiten op www.sjorssportief.nl en
klik door naar jouw woonplaats. Veel activiteiten van de Zomertoer zijn
gratis. Meld je wel aan! Wij wensen jullie veel plezier!
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Nieuws van de Cliëntenraad

Facebook en Instagram
Cliëntenraad Participatiewet SDOA is nu ook actief op Facebook en Instagram. Hierop vindt u actuele
informatie welke voor u belangrijk kan zijn. Instagram – CliëntenraadSDOA – Cliëntenraad Participatiewet
SDOA Facebook -Cliëntenraad Participatiewet SDOA - Startpagina | Facebook
Actueel
Huidig kabinet verkent andere vormen kostendelersnorm. Wanneer een inwonend kind 21 jaar wordt, kan dit
van invloed zijn op de bijstandsuitkering van de hoofdbewoner. Het blijkt dat het aantal jongeren uit
bijstandsgezinnen die het huis verlaten, zodra zij 21 jaar worden, sinds 2015 sterker is gestegen in
vergelijking met jongeren uit niet-bijstandsgezinnen. (Bron: onderzoek van Significant APE). Met alle
gevolgen van dien. Jongeren krijgen eigen financiële problemen en/of vinden geen huisvesting in verband
met het woningentekort. Minister Koolmees heeft enkele voorstellen gedaan om de kostendelersnorm aan te
passen. De SDOA is afhankelijk van de landelijke wetgeving voor de uitvoering van de kostendelersnorm.
Vragen?
Voor vragen over deze wet kunt u terecht bij uw klantmanager. De Cliëntenraad Participatiewet SDOA houdt
de ontwikkelingen goed in de gaten.
Vakantie
De meedoen-regeling voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen (gemeente Berkelland) geven u de
gelegenheid om erop uit te gaan. Op de website van SDOA vindt u allerlei gezellige samendoen uitjes. Om
voor het meedoen arrangement in aanmerking te komen kunt u contact opnemen via: 0544-474200. De
SDOA bekijkt dan of u voldoet aan de voorwaarden. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/

Wij stellen uw mening op prijs
Wilt u iets vragen of onderwerpen of knelpunten in het beleid met ons delen? Dan kunt u ons mailen op:
clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen. Meer informatie vindt u op onze
website http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl .
Ineke ter Haar, lid Cliëntenraad Participatiewet SDOA
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