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Vraag tijdig toestemming

U moet ten minste vier weken vóór uw vertrek toestem-

ming vragen aan uw consulent. Dit kan via een vakantie-

aanvraagformulier. Dit formulier kunt u digitaal invul-

len en verzenden met behulp van uw DigiD. Zie: www.

pijnacker-nootdorp.nl >Loket voor bewoners en bedrijven > 

Alle producten en diensten> Bijstandsuitkering, vakantie 

doorgeven. 

Het formulier kunt u ook telefonisch aanvragen of ophalen 

bij het gemeentekantoor.

Maximaal vier weken

U mag maximaal vier weken per kalenderjaar met vakan-

tie naar het buitenland. Dit geldt voor iedereen tussen de 

18 en 65 jaar met een bijstandsuitkering. Ook als u niet 

verplicht op zoek moet naar werk, mag u niet langer dan 

vier weken in het buitenland verblijven. Als u 65 jaar of 

ouder bent, mag u maximaal dertien weken per kalender-

jaar naar het buitenland. Tijdens uw vakantie wordt uw 

uitkering doorbetaald.

Periode verdelen

De periode dat u naar het buitenland wilt gaan, kunt u 

verdelen over meerdere periodes. Zolang u in totaal niet 

langer wegblijft dan wat is toegestaan. U mag uw vakantie 

over twee jaar niet aaneengesloten opnemen, bijvoorbeeld 

in december van het ene jaar en januari van het volgende 

jaar.

Wat gebeurt er als u te lang  

in het buitenland verblijft?

Als u langer dan de toegestane periode in het buitenland 

verblijft, ontvangt u in die langere periode geen bijstand. 

Ook als u door bijzondere omstandigheden niet op tijd 

kon terugkeren - bijvoorbeeld door ziekte - krijgt u over de 

periode dat u langer wegbleef geen uitkering! 

Indien u verwijtbaar te laat terugkeert in Nederland kunt 

u een maatregel opgelegd krijgen. Daardoor wordt uw uit-

kering tijdelijk verlaagd. Bent u meer dan 30 dagen te lang 

in het buitenland geweest, dan wordt uw uitkering beëin-

digd. U moet in dat geval opnieuw een aanvraag indienen. 

De uitkering kan nooit eerder ingaan dan de datum van de 

nieuwe aanvraag. .

Heeft u een uitkering en wilt u op vakantie naar 
het buitenland, dan is het goed om te weten 
wat wel en niet mag.

Verblijf in het buitenland 

Werk en inkomen op 
gemeentelijke website 
Wie geen werk of een laag inkomen heeft, kunnen we 

helpen. We kunnen bekijken of u in aanmerking komt voor 

één van de gemeentelijke regelingen of we kunnen u 

verwijzen naar een organisatie die u verder kan helpen. 

Op www.pijnacker-nootdorp.nl > Wonen en Leven > Werk 

en inkomen staan ook handige tips om geld te besparen. .



Alle kinderen kunnen meedoen! 

Stichting Leergeld, nu ook in Pijnacker-Nootdorp 

Onderwijs

Voor het nieuwe schooljaar 2017-

2018 kunnen ouders of verzorgers 

een vergoeding aanvragen voor 

schoolspullen. Dit kan een fiets 

zijn om naar school te fietsen of 

een laptop. Het kan ook een pas 

zijn waarop een vrij te besteden 

bedrag staat. Daarmee kunt u in 

een aantal winkels in de gemeente 

schoolspullen aanschaffen voor uw 

kind(eren). Denk aan een schooltas, 

gymkleding, passers, rekenma-

chines of etuis. Met de pas kunt u 

geen drank, make-up of sigaretten 

kopen. De hoogte van dit vrij te be-

steden bedrag wordt door Leergeld 

bepaald en is afhankelijk van de 

school en de thuissituatie. 

Buitenschoolse activiteiten

Op het gebied van sport, cultuur en 

welzijn wordt samengewerkt met 

Jarige Job, het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds Zuid Holland. 

Ook hiervoor kunt een vergoeding 

aanvragen.

Informatie en aanmelden

Vanaf half juni vindt u meer 

informatie en op de website www.

leergeldpijnacker-nootdorp.nl. Via 

deze website kunt u zich ook aan-

melden bij Leergeld. Wilt u eerder 

informatie, neem dan contact op 

met de gemeente of lees de gemeen-

teberichten. .
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Toch op vakantie dankzij De Vakantiebank

Om in aanmerking te komen voor een 

vakantie van De Vakantiebank moet u 

kunnen aantonen dat:

• u leeft op of onder het bijstands-

niveau;

•  u minimaal vijf jaar niet op vakantie 

bent geweest;

•  u in het bezit bent van een 

WA-verzekering.

Daarnaast moet u ook toelichten waar-

om een vakantie voor u (en uw gezin) 

belangrijk is.

Aanmelden

Op www.devakantiebank.nl staat een 

inschrijfformulier waarmee u zich kunt 

aanmelden. Op deze website vindt u 

ook meer informatie over de beoorde-

ling van de aanvragen en over de 

vakantiebestemmingen. .

www.mijnvoorelkaar.nl            of bel 14015 voor meer info

De gemeente Pijnacker-
Nootdorp en de Stichting 
Leergeld werken sinds kort 
samen. Dit is goed nieuws 
voor kinderen van 4 tot en 
met 18 jaar uit gezinnen met 
een aantoonbaar laag inko-
men. Zij kunnen via de 
Stichting Leergeld in aanmer-
king komen voor een vergoe-
ding voor binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. 

Voor veel mensen met een bijstandsuitkering zit een 
vakantie er niet in. De Vakantiebank brengt daar 
verandering in: wie voldoet aan een aantal voorwaarden, 
kan in aanmerking komen voor een gratis vakantie.
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Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u  

contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Telefoon: 14 015  

(niets ervóór, niets erachter). E-mail: wwbbackoffice@pijnacker-nootdorp.nl. 

Meer informatie

In beweging met 

TOP Make a Move Jaaroverzicht 
adviesraad 
Werk en 
Inkomen
Adviesraad Werk & Inkomen 
adviseert de gemeente als het 
gaat om werk, inkomen en 
re-integratie. Met de gemeente 
wordt regelmatig overleg 
gevoerd over het beleid en de 
uitvoering van de Participatie-
wet. De Adviesraad telt op dit 
moment negen leden. Sommige 
leden ontvangen zelf een uit-
kering, anderen zijn betrokken 
bij ondersteuning van inwoners 
met een minimum inkomen, 
bijvoorbeeld vrijwilligers die 
actief zijn bij Vluchtelingenwerk 
Pijnacker-Nootdorp en ouderen-
organisaties. 
De adviesraad is in het ver-
slagjaar negen keer bij elkaar 
geweest. Twee leden leveren 
een bijdrage aan de redactie 
van deze nieuwsbrief. Heeft u 
vragen voor de adviesraad of 
wilt u met hen in contact  
komen, stuur dan een e-mail 
naar adviesraadwerk-inkomen-
pn@kpnmail.nl .

Het bewegingstraject TOP Make a 

Move 2017 ging in januari van start op 

het gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp. 

Trainers Bob en Vincent vertelden wat 

bewegen, gezonde voeding en bewust-

wording - naast sociale vaardigheden 

- kunnen betekenen voor een actieve 

en vooral positieve toekomst. Het 

traject omvat een fysieke en mentale 

training van drie maanden. 

Wat het oplevert

Op 6 februari zijn negen deelnemers 

gestart met deze training op de trai-

ningslocaties van Ipse de Bruggen en 

RKDEO. Driemaal per week hebben zij  

fysiek en mentaal getraind. 

Op donderdag 11 mei sloten de deelne-

mers het eerste gedeelte van de trai-

ning af. Na drie maanden van inten-

sieve arbeid hebben zij een actievere 

levensstijl aangenomen, zijn er weer-

standen doorbroken, vriendschappen 

gesloten, kansen gecreëerd en bovenal 

toekomstplannen gemaakt. Deze 

plannen gaan zij de komende twaalf 

weken verder uitwerken en uitvoe-

ren. Zij blijven bovendien tenminste 

eenmaal per week sporten bij SMART 

Fysio in Nootdorp. Kortom, iedereen is 

in beweging!

Wilt u deze kans ook met beide 

handen aangrijpen, meld u dan bij 

uw consulent. Vanaf september gaat 

er een nieuwe groep van start met 

een training TOP Make a move in de 

gemeente Nootdorp. .

Vitaliteit is belangrijk voor wie 
een gelukkig en onafhankelijk 
leven nastreeft. Een gezonde 
en positieve levensstijl is hier-
bij van belang. Dat hebben 
negen inwoners die onder de 
participatiewet vallen, erva-
ren. Zij volgden een training 
TOP Make a Move.


