Overzicht 2012-2013
2-9-2013. Huurachterstand.Zie bijlagen ten behoeve van verdere afhandeling..
€ 500 geschonken. Overgemaakt naar woningbouwver.
2013. Gezin met 3 kleine kinderen. Betalingsachterstand aan Evides. Afgewezen.De
begeleiders hadden dit moeten voorzien en voorkomen.
2-8-13. Aanvraag voor bijdrage in pensionkosten voor 2 honden tijdens haar opname in
APZ Delta.
Datum aanvraag 21-1-2013 door Parnassiabavo groep.Schulden o.a. aan CJIB
(zorgverzekering) Bereid om de schuld aan het CJIB over te nemen als renteloze lening
om schuldhulpverlening mogelijk te makenaanvrager afgewezen.
11-2-2013. Verzoek afgewezen omdat de aanvrager een nieuwe schuld aan het
opbouwen is bij zijn zorgverzekeraar. Ons beleidsplan staat daarvoor geen
ondersteuning toe.
4-12-2012: reactie van zijn begeleidster op de brief over het in gebreke blijven van
betrokkkene bij de aflossing van de lening.
Datum aanvraag: 29-11-2012 door Parnassiabavo groep. Onbetaalde nota van € 80.05
voor euthanasie van haar kat4-12-2012: verzoek is afgewezen
Datum aanvraag: 19-10-2012 door Parnassiabavo groep. Onbetaalde nota voor verblijf
van 4 katten in asiel ad € 442,- tijdens psychiatrische opname.
6-11-2012 bevestiging van schenking van € 442,Betalingsachterstand bij Energiebedrijf na wangebruik. Schenking van € 650,- Hiervan
is € 494 rechtreeks naar Stedin overgemaakt. Het restant van € 156 blijft
beschikbaar voor mw Geerman voor de betaling van de levering- en transportkosten
(niet voor de energiekosten).
datum: 14-2-12 (bureau Frontlijn Gem Rotterdam. € 650 geschonken voor de aanschaf
van huisraad. Mw wordt aangemeld bij de schuldhulpverlening. Datum aanvraag:
17-01-1212 door CvD te Rotterdam. Betaling van openstaande nota van
mondzorgcentrum Noordereiland à € 1.488,62. Dhr de Jong heeft geen aanvullende
verzekering. In dit geval is het beleidsplan toegepast: “aan een persoon, die geen
aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt eenmalig uitsluitend een lening
verstrekt tot een maximum van € 1.000, tenzij de betrokken persoon zich alsnog met
onmiddellijke ingang aanvullend verzekert.” Afbetaling: € 50,- per mnd 20-02-2012:
renteloze lenning van € 1.000,- af te lossen met € 50,- per maand m.i.v. april 2012

