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STARTPUNT

DOE MEE! REGELING

Geef uw vakantie of verblijf in het 
buitenland op tijd door aan de 
gemeente
Heeft u een uitkering en gaat u op vakantie? Of verblijft u 
tijdelijk door andere redenen in het buitenland? Dan moet 
u dit voor uw vertrek op tijd doorgeven aan de gemeente.

Dit doet u via het formulier op onze website: 
www.bergendal.nl/bijstand-vakantie-melden. Hiervoor heeft 
u uw DigiD nodig. U kunt het formulier ook opvragen bij uw 
consulent inkomen. Daarna stuurt u het ingevulde  
formulier naar de gemeente.

Vakantie in het buitenland
U mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland zijn. 
Dat kunnen meerdere korte vakanties zijn van in totaal 4 
weken, of een aangesloten periode van 4 weken. Bent u 
langer in het buitenland? Dan stopt de gemeente uw 
uitkering. Bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan is er 
geen maximum.
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Vakantie in Nederland 
Bent u arbeidsplichtig en wordt u begeleid door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen? Dan moet u 
vooraf doorgeven dat u in Nederland op vakantie gaat. Dit doet u aan uw werkconsulent van het 
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en aan de gemeente. Arbeidsplichtig betekent dat u verplicht bent om 
werk te zoeken en werk aan te nemen. Weet u niet wie uw contactpersoon is? Bel dan naar 
024-7517500.

Gaat u in Nederland op vakantie? Dan geldt er geen maximum aantal weken. Langdurige vakantie 
mag er niet toe leiden dat u niet meer voldoet aan uw arbeidsplicht. De gemeente beoordeelt of dat 
zo is. Bent u niet arbeidsplichtig? Dan hoeft u niet te melden dat u op vakantie gaat in Nederland.

Inloopspreekuren Startpunt
Heeft u een bijstandsuitkering, en heeft u: 
- Een vraag over vrijwilligerswerk?
- Ideeën over, wat u in uw wijk zou kunnen betekenen?
- Ergens hulp bij nodig?
- Een vraag over bewegen/sport?
- Vragen over betaald werk?
- Vragen over het volgen van een training of cursus?
- Interesse in een taal of computercursus?
- Vragen over administratie of schulden?

Of een andere vraag? Kom dan naar de inloopspreekuren van Startpunt op de onderstaande locaties 
en tijden:
• Kulturhus Beek: 13 juni en 11 juli van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
• Kulturhus Den Ienloop Millingen aan de Rijn: 14 juni en 12 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
• Op de Heuvel Groesbeek: 23 juni en 7 juli van 11.30 uur tot 13.30 uur.

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Heeft u drie jaar of langer een bijstandsuitkering? Dan kunt u met de Individuele Inkomenstoeslag 
(IIT) een extra geldbedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW 
leeftijd. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de toeslag 1 keer per 12 maanden krijgen. Wel 
moet u de IIT elke keer opnieuw aanvragen. Is het 12 maanden geleden dat u de IIT gekregen heeft? 
Vraag de IIT dan weer aan. Zie: www.bergendal.nl/individuele-inkomenstoeslag.

Doe Mee! Regeling
Met de Doe Mee! Regeling draagt de gemeente bij aan de kosten voor het meedoen aan sportieve, 
creatieve en culturele activiteiten. Denk aan reiskosten, materiaalkosten of kledingkosten. En voor 
kinderen ook aan kosten voor zwemlessen, schoolkosten of lidmaatschappen van verenigingen. 

Wilt u de Doe Mee! Regeling digitaal aanvragen en heeft u kinderen? Doe dan voor elk kind in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar een aanvraag Kindpakket. Dit kan nu ook digitaal. Wilt u de Doe Mee! 
Regeling met de aanvraagformulieren aanvragen en heeft u kinderen? Lever dan tegelijk ook alle 
formulieren Kindpakket in met het aanvraagformulier Doe Mee! Regeling. 

U kunt de Doe Mee! Regeling aanvragen via onze website. Kijk op www.bergendal.nl/doemee.
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