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Beste relatie,
Vorige week was ik in de bibliotheek in Venlo. Samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken
woonde ik daar de opening bij van het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit is een
samenwerkingsinitiatief tussen een aantal uitvoeringsorganisaties, waaronder de Belastingdienst, de
Koninklijke Bibliotheek en lokale bibliotheken. Gelijktijdig gingen die week in 15 bibliotheken door het
land dezelfde informatiepunten van start. Enthousiaste medewerkers van de bibliotheek zijn getraind in
het ondersteunen van mensen bij naar digitale overheidsinformatie. Ze zijn een belangrijke schakel
tussen burger, overheidsorganisaties en maatschappelijk ondersteuners. Laagdrempelige hulp binnen
handbereik is erg belangrijk en steeds meer mensen weten de weg naar de bibliotheek te vinden. Hoe
belangrijk de bibliotheek is voor de omgeving leest u in deze nieuwsbrief. Ik ben dan ook erg blij te zien
dat de samenwerking zo goed verloopt.
Samenwerking is ook tijdens onze voorjaarsbijeenkomsten weer goed naar voren gekomen. Mede dankzij
de workshops van Stichting MEE NL, Stichting Lezen & Schrijven en Zorgverzekeringslijn hebben we een
mooie brug geslagen tussen maatschappelijke organisaties, de Belastingdienst en het belangrijke werk
dat u voor de burgers doet.
We blijven investeren in manieren om elkaar op te zoeken en van elkaar te leren. Het belang hiervan staat
bij iedereen scherp op het netvlies en we luisteren dan ook aandachtig naar alles wat u bij ons aandraagt.
Ik wens u een fijne zomer toe.
Eline Spros-Vierkant
Directeur Particulieren Belastingdienst

Relatiebeheer: Informatiepunt Digitale Overheid
In juli 2019 zijn in 15 bibliotheken verspreid over het land informatiepunten geopend. Hier helpen
bibliotheekmedewerkers de burger hun weg te vinden op de internetsites van overheidsinstanties.
De officiële aftrap was in de bibliotheek van Venlo.
[lees meer]

Relatiebeheer: Welkom bij de bieb!
Bibliotheek Nieuwe Veste in Breda staat midden in de samenleving. Naast het uitlenen van boeken
biedt ze veel mogelijkheden om jezelf bij te scholen en te ontwikkelen. In dit interview vertellen de
medewerkers over het belang van een laagdrempelig ontmoetingspunt dicht bij huis.
[lees meer]

Toeslagen: Stopzetten uitbetaling extra bijdrage kindgebonden budget
Alleenstaande ouders met kinderen die kindgebonden budget ontvangen, krijgen automatisch een
extra bedrag toegekend. Voor vergunninghouders gaat hier iets veranderen. In dit artikel leest u
hier meer over.
[lees meer]
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Informatiepunt Digitale Overheid van start
Champagne om half elf ’s ochtends. Normaal misschien een voorteken van een ietwat ongezonde levensstijl, maar bij de Bibliotheek
Venlo het logische gevolg van een feestelijke aanleiding. Want na een lange voorbereiding mocht staatssecretaris Raymond Knops van
Binnenlandse Zaken de eerste van 15 informatiepunten openen. In aanwezigheid van onder andere Mariette Hamer, voorzitter van de
SER, Lily Knibbeler, directeur van de Koninklijke Bibliotheek en Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst, gingen de
ballonnen de lucht in en was het eerste Informatiepunt Digitale Overheid een feit.
Digitale dienstverlening
Het Informatiepunt Digitale Overheid is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke
Bibliotheek en de Manifestgroep. Bibliotheken en publieke dienstverleners slaan de handen ineen om mensen
dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid.
De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen
even makkelijk. Zo’n 4 miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid.
In december stuurde staatssecretaris Knops de aanpak Digitale inclusie naar de Tweede Kamer. “Iedereen moet
mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze
Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal contact met de
overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden.”
De Manifestgroep:
16 uitvoeringsorganisaties van de
overheid die zich sterk maken voor een
verminderde last van complexe regels en
organisaties. Onder meer door het
realiseren van e-overheidsvoorzieningen.
Deze voorzieningen zijn alleen te
realiseren als de betrokken organisaties
afzonderlijke belangen ondergeschikt
maken aan het gezamenlijk doel.
Inmiddels is de Manifestgroep het
aanspreekpunt van de Rijksoverheid als
het gaat om ontwikkeling, implementatie
en gebruik van
e-overheidsvoorzieningen.

Deelnemende
overheidsdiensten
- Belastingdienst
- CAK
- CBR
- CIZ
- CJIB
- DUO
- SVB
- UWV

Ondersteuning dicht bij huis
Bij het informatiepunt kunnen burgers terecht met algemene vragen over de
dienstverlening van de organisaties die meedoen. Ze krijgen ondersteuning van
bibliotheekmedewerkers die ze helpen de juiste informatie te vinden op de
websites van de deelnemende organisaties. Als de vragen betrekking hebben op
persoonsgevoelige informatie of de situatie te complex is, dan wijzen de
medewerkers de weg naar de juiste instantie. Ook kunnen ze doorverwijzen naar
een lokale dienstverlener waar men verder kan worden geholpen. De 15
bibliotheken maken hiervoor gebruik van samenwerkingspartners binnen hun
eigen netwerk. Ook kunnen burgers kosteloos gebruikmaken van de cursussen
die in de bibliotheek beschikbaar zijn.

De informatiepunten zijn ondergebracht bij de 15 deelnemende ‘kopgroepbibliotheken’, maar het streven is om in 2021 een landelijke
dekking te bereiken. Wilt u meer weten over het Informatiepunt? Bekijk dan deze video. Of bezoek de website van de Koninklijke
Bibliotheek.
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Welkom in de bieb!
Nieuwe Veste in Breda is één van de bibliotheken die begin juli van start zijn gegaan met het Informatiepunt Digitale Overheid. Niet
voor niets is er voor bibliotheken gekozen om het informatiepunt te huisvesten. De bibliotheek is alom bekend en laagdrempelig.
Maar naast het van oudsher uitlenen van boeken, doet de bibliotheek veel meer. Bianca de Bie, projectleider
Bibliotheekdienstverlening, Marloes Marchelinus, medewerker Taalhuis Breda en David Janssen, informatiespecialist, gaven ons een
kijkje in de keuken van Nieuwe Veste.
Rol van de bibliotheek
Voorheen stond de bibliotheek vooral bekend om het uitlenen van boeken, maar de bibliotheek doet veel meer en organiseert
jaarlijks ook duizenden andere activiteiten. Eén van haar kernfuncties is ook kennis en informatie. Vier andere wettelijke taken zijn:
ontmoeting en debat, educatie, cultuur en leesbevordering.
Door de digitalisering, de opkomst van internet en de toename van mobiele apparaten is die informatiefunctie naar de voorgrond
getreden. Bianca: “We zijn verschoven van een klassieke bibliotheek met boeken en een uitleenfunctie naar een maatschappelijke
functie in de stad. En daar hoort ook kennis en informatie bij. Daarbij hoort ook het bereiken van alle doelgroepen en zorgen dat we er
voor iedereen zijn. ”
Het Taalhuis
Om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij is een goede beheersing van de Nederlandse
taal belangrijk. Ook digitale vaardigheden zijn tegenwoordig onmisbaar. Bij Het Taalhuis van Nieuwe
Veste kunnen mensen terecht die hun (werk)situatie willen veranderen, bezig zijn met inburgeren of
hun beheersing van de Nederlandse taal willen verbeteren. Speciaal voor hen zijn er cursussen op het
gebied van (digi)taalvaardigheid (bijvoorbeeld Klik & Tik en Digisterker), taal- en leesgroepen,
(digi)taalspreekuren en de Walk & Talk. Marloes: “Walk & Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden.
Eerst een inspirerende lezing of workshop. Daarna informeel met elkaar in gesprek om ervaringen en
tips uit te wisselen.”
Samenwerking met de Belastingdienst
Sinds 2016 werken de Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de openbare
bibliotheken samen om mensen te helpen met hun contact met de overheid.
De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken bij het beschikbaar stellen van
middelen, zoals veilige computer-, internet- en printvoorzieningen. Bibliotheken
verzorgen zelf cursussen, maar stellen deze faciliteiten en middelen ook beschikbaar
voor externe partners. Zowel het gebruik van de computerfaciliteiten voor het
zakendoen met de overheid als de cursussen zijn gratis. Ook voor niet-leden van de
Bibliotheek. In Breda komt dat tot uitdrukking in samenwerking met Zorg voor
elkaar Breda en vakbond CNV. Nieuwe Veste biedt dan hulp bij het invullen van de
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Eén week in het jaar kunnen burgers kosteloos
op verschillende locaties in gemeente Breda gebruikmaken van deze laagdrempelige
dienstverlening.

KLIK & TIK
Internetcursus waar je kan leren omgaan met
een computer of een tablet en hoe internet en
sociale media werken.
DIGI-INLOOP
Oefeningen doen op de computer om
bijvoorbeeld je Nederlands te verbeteren of je
computervaardigheden uit te breiden. Ook kan
je terecht met vragen over je eigen
smartphone, tablet, laptop of computer.
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CURSUS DIGISTERKER
Huurtoeslag aanvragen, een verhuizing
doorgeven, een paspoort of
identiteitsbewijs aanvragen, informatie
zoeken over AOW of werk zoeken? Steeds
meer zaken doe je digitaal. In deze cursus
leer je je DigiD te gebruiken en om te
gaan met de websites van de overheid.

TAALSPREEKUUR
Tijdens het Taalspreekuur krijg je advies
over scholen en cursussen in Breda waar
je jouw Nederlands kan verbeteren.

Op zoek naar verbinding
Om alle doelgroepen te kunnen bereiken, gaat Nieuwe Veste eropuit. Op basisscholen en
het voortgezet onderwijs biedt zij haar collectie boeken aan om het lezen te bevorderen.
Ze is in wijkcentra te vinden om daar cursussen, lezingen en activiteiten aan te bieden.
Ook in de toekomst blijft zij actief op zoek naar partners om mee samen te werken. Dit is
ook een wens van de Belastingdienst. Een sterk lokaal netwerk van maatschappelijke
partners is belangrijk voor de dienstverlening. Op deze manier kan, waar nodig, maatwerk
worden geboden. Mensen worden zo in hun vertrouwde omgeving geholpen. David: “De
bibliotheek zal een onderdeel zijn van een samenwerking, van dat netwerk. Niet meer een
zelfstandig iets.” Op dit moment werkt Nieuwe Veste samen met allerlei maatschappelijke
organisaties als Vluchtelingenwerk, Welkomsttaal en Kellebeek College. Ook Zorg voor
elkaar Breda is een partner waar veel mee wordt samengewerkt.
Ook andere uitvoeringsinstanties zien voordelen in de positie van de bibliotheek. Onder
de noemer ‘digitale inclusie’ zijn in juli 2019 een informatiepunten voor de digitale
overheid ingericht bij 15 bibliotheken in Nederland. Hier worden mensen door getrainde
bibliotheekmedewerkers wegwijs gemaakt in het gebruikmaken van de websites van de
overheid.

Toekomst van de bibliotheek
Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe het takenpakket van de bibliotheek er in de toekomst uit gaat zien. Hoogstwaarschijnlijk
staan er dan nog steeds boeken op de plank, maar er gebeurt meer. Bianca: “[Het wordt] een voorziening die heel veel open is in de
wijk, die iedere dag voor iedereen toegankelijk is. Waar inderdaad boeken staan, maar ook met taal, cultuur, educatie en
amateurkunst veel meer gebeurt.”
David: “Het zal een organisatie zijn die tegemoet komt aan de vraag die in de samenleving van de toekomst leeft. Wat dat dan precies
zal zijn, is nu nog onbekend.”
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor samenwerkingsmogelijkheden bij een bibliotheek in uw buurt.
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Kort nieuws
Kort nieuws
Terugblik Voorjaarsbijeenkomsten 2019
De Voorjaarsbijeenkomsten, ze liggen alweer achter ons. 10
bijeenkomsten op 7 locaties waar we in totaal zo’n 350
deelnemers mochten verwelkomen. Mede dankzij onze
gastsprekers van Stichting MEE NL, Zorgverzekeringslijn en
Stichting Lezen & Schrijven hebben wij u een gevarieerd,
informatief programma kunnen aanbieden.
Dit is wat de sprekers er zelf van vonden:
Stichting Lezen & Schrijven: “De deelnemers waren erg betrokken.
Door hun (vrijwilligers)werk komen zij echt in aanraking met onze
doelgroep. Het was mooi dat we aan hen iets meer konden vertellen over
laaggeletterdheid in Nederland. Men was blij met de tips en de
mogelijkheid om door te verwijzen naar een Taalhuis.”
Zorgverzekeringslijn: “Vriendelijke ontvangst op alle locaties. Goed
georganiseerd en mooie ruimtes voorzien van alle technische gemakken.
Leuke gemengde groepen van deelnemers.”
“Door het warme welkom en de goede organisatie op de verschillende
locaties heb ik met veel plezier de workshops gegeven!”
“Doordat er veel verschillende hulpverleners waren met verschillende
vragen waren de bijeenkomsten erg interactief.”
Stichting MEE NL: “Positief verbaasd dat de Belastingdienst zo
betrokken is bij het maatschappelijke thema van Inclusie en ook andere
organisaties betrekt bij het thema, zoals blijkt uit het project van Digitale
Inclusie.”
“Mooi om te merken dat we bij de deelnemers van de workshop een stukje
meer bewustwording voor de wereld van niet-zichtbare beperkingen
hebben gecreëerd.”
“En altijd leer je weer iets nieuws of krijg je een mooie tip uit de zaal. Dat
vind ik altijd bijzonder. Kennis en ideeën delen levert altijd iets moois op
voor iedereen die aanwezig is.”
Uit uw reacties tijdens de bijeenkomsten en via de uitgestuurde
enquête liet u blijken het programma met de workshops zeer te
waarderen. Ook hebben we van u weer nieuwe tips en ideeën
ontvangen voor toekomstige bijeenkomsten. Onze dank
daarvoor. Wij gaan hiermee aan de slag en hopen u tijdens een
volgende bijeenkomst weer te zien.

Najaarsbijeenkomsten en
Intermediairdagen
Hoewel de Voorjaarsbijeenkomsten net voorbij zijn, denken we al
weer druk na over de invulling van het programma in de 2e helft
van het jaar. Dit jaar maken we op verzoek van velen van u een
gespiegeld programma. Tijdens de Najaarsbijeenkomsten zullen
we ons voornamelijk richten op onderwerpen die specifiek
interessant zijn voor de maatschappelijk dienstverleners die
vooral met vrijwilligers werken. De dienstverleners met een
commerciële achtergrond gaan we in een apart programma
tijdens de Intermediairdagen voorzien van de vertrouwde
informatie. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor nieuws over de
bijeenkomsten.
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Toeslagen
Definitieve berekening toeslagen 2018
We starten binnenkort met het definitief berekenen van
toeslagen 2018.
Als alle gegevens die nodig zijn voor het definitief berekenen
van de toeslagen voor 2018 bij ons bekend zijn, dan kunnen
burgers vanaf begin juli hun definitieve berekening
verwachten. Ze ontvangen deze per brief, maar ook in Mijn
toeslagen en in de Berichtenbox op MijnOverheid. De gegevens
waarmee de toeslag definitief is berekend, zijn dan ook te
vinden in Mijn toeslagen. Klik hiervoor op ‘Mijn beschikkingen’ >
‘2018’ > ‘Specificatie’.
Totdat de toeslaggerechtigde de definitieve berekening heeft
ontvangen, kunnen er nog wijzigingen worden doorgegeven,
maar deze worden meegenomen in de definitieve berekening.
Er komt geen voorschotbeschikking meer voor 2018.
Op de definitieve berekening staat of de toeslaggerechtigde het
juiste bedrag heeft ontvangen voor 2018. Het kan ook zijn dat
hij nog een bedrag van ons te goed heeft of moet terugbetalen.
De reden voor het verschil tussen het voorschot en de
definitieve toeslag is te vinden door in Mijn toeslagen de
gegevens van de definitieve berekening met de
voorschotbeschikking te vergelijken.
Meer informatie over de definitieve berekening vindt u op
toeslagen.nl.

Stopzetten uitbetaling extra bijdrage
kindgebonden budget
Alleenstaande ouders met kinderen die kindgebonden budget
ontvangen, krijgen automatisch een extra bedrag toegekend.
Vergunninghouders die alleen met hun kinderen in Nederland
zijn, krijgen dit extra bedrag voor alleenstaande ouders ook.
Zodra na gezinshereniging bekend wordt dat de ouder toch een
partner heeft, moet dit extra bedrag weer terugbetaald worden.
Dit komt bij vergunninghouders relatief vaak voor, omdat er
bijvoorbeeld in het land van herkomst nog een partner is die
pas later naar Nederland komt.
Door een verandering in de werkwijze is het nu mogelijk aan
ons door te geven dat er wordt afgezien van uitbetaling van het
extra bedrag. Het voordeel van deze werkwijze is dat de
vergunninghouder dan achteraf het bedrag niet hoeft terug te
betalen en er geen schulden ontstaan.
Hoe geeft u aan ons door dat u gebruik wilt maken van de
nieuwe werkwijze?
Zodra u de actuele berekening ziet in Mijn toeslagen kunt u aan
ons doorgeven dat de burger het extra bedrag niet wenst te
ontvangen. Dit doet u door te bellen met de BelastingTelefoon
(0800-0543). Wij zorgen ervoor dat de uitbetaling in het
systeem wordt stopgezet. Dit gebeurt dan vanaf ingangsdatum
huwelijk. Dit kan dus betekenen dat er over oude toeslagjaren
een terugvordering ontstaat.
Is de extra bijdrage al uitbetaald?
Indien de extra bedragen al zijn uitbetaald en worden
teruggevorderd, dan kan het voorkomen dat er problemen zijn
met het terugbetalen. Hiervoor kunt u een betalingsregeling
afspreken. Lees meer op de website.
Meer informatie
• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk
ken/2019/04/25/gemeentenieuws-van-szw-2019-3
• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk
ken/2018/07/12/gemeentenieuws-van-szw-2018nummer-3
Meest gestelde vragen
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een voorbeeldbrief
en een document met de meest gestelde vragen en
antwoorden.
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