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Verandering in de bijstandsuitkering bij

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

gedwongen opname?

onderwerpen;

Let op! Is er sprake van een gedwongen opname in



Wel of geen aangifte doen bij de Belastingdienst

een instelling /detentie en ontvangt hij/zij een



Jeugdtegoed voor Rotterdamse AOW’ers.

uitkering. Dan vervalt deze per direct. Zijn er op dat



Maakt geld gelukkig?

moment noodzakelijke kosten zoals huur en



Bijstandsuitkering bij gedwongen opname

zorgverzekering die wel betaalt moeten worden. Dien



Uitstel aangifte van belasting

dan bij jou gemeente een aanvraag in voor bijzondere
bijstand. Meer informatie hierover vind je op

Heb je vragen, tips of ideeën?

www.ggz-connect.nl

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website

Uitstel van aangifte belasting

www.pameijer-geldtelt.nl

De belastingaangifte over het jaar 2016 moet voor 1
mei 2017 bij de Belastingdienst worden ingediend.

Wel of geen aangifte doen bij de Belastingdienst

Ben je belastingplichtig, dan heb je een brief

Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je

ontvangen dat je aangifte moet doen. Lukt dat niet

waarschijnlijk geen belasting hoeft te betalen over 2016?

voor 1 mei? Vraag dan voor die datum uitstel aan.

Laat je dan niet op het verkeerde been zetten. Misschien

Meer informatie hierover vind je op de link

heb je vorig jaar wel te maken gehad met hoge zorgkosten.

www.belastingdienst.nl

In dat geval kan het altijd slim zijn of na te gaan of je recht
hebt op teruggave. De Belastingdienst houdt dit namelijk

Handige websites

niet voor jou bij. Voor meer voorbeelden en tips zie

www.regelhulp.nl

onderstaande link

Met de regelhulp kan je in een aantal stappen kijken

www.consumentenbond.nl

waar je informatie kan vinden over de zorg die jij
nodig hebt

Jeugdtegoed voor Rotterdamse AOW’ers.
De gemeente Rotterdam stelt ook in 2017 AOW- en

www.rotterdam.nl/geldplan

Jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse AOW’ers met

Kom je maandelijks geld tekort en weet je niet waar je

een krappe beurs en voor Rotterdamse kinderen uit

op kunt bezuinigen? De gemeente Rotterdam heef tin

gezinnen met een laag inkomen.

samenwerking met het Nibud een website gemaakt

Meer informatie hierover vind je op vind je op:

waar je kan berekenen waar je op kan besparen

www.rotterdam.nl
www.juridischloket.nl
Maakt Geld Gelukkig?

Hier vind je informatie over verschillende juridische

Tussen 27 en 31 maart was het de week van het geld.

zaken. Loop je ergens tegen aan en weet je zelf niet

Daarin kwam de vraag naar voren, “Maak Geld Gelukkig”?

hoe dit op te lossen. Het juridisch loket helpt mensen

Onderstaande link zie je een filmpje waarin kinderen van 6

met een laag inkomen en weinig vermogen op weg.

tot 12 jaar hun antwoord geven wat betreft deze stelling.
www.weekvanhetgeld.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

