
Situatieschets Mevrouw Euro 

Mevrouw is een alleenstaande vrouw van 65+. Wonend in Rijsoord. Zij 
heeft kinderen en kleinkinderen die door heel Nederland heen wonen. 

Mevrouw verkeerd in een redelijke gezondheid. Ze gebruikt wel 
hartmedicatie en heeft een te hoge bloeddruk en gebruikt hier 
medicatie voor.Ze gaat graag met haar buurvrouw naar een museum en 
heeft als hobby kaarten maken en lezen. Mevrouw heeft de R’dampas om 
goedkoper haar bibliotheekabonnement af te sluiten en gratis naar 
allerlei musea te kunnen in Rotterdam. Zij doet dit in de zomer op 
de fiets en in de winter met de bus. Ook gaat zij met slecht weer 
met de buurtbus naar het centrum van Ridderkerk voor wat 
boodschappen, de gezelligheid en een bezoek aan de bibliotheek. 
Omdat mevrouw goed op zichzelf wil passen gaat ze ook naar de ‘fit 
voor fijftig’-gym van Sport en Welzijn. In een gymzaal in Rijsoord. 
En fietst ze veel (alleen en in groepsverband) Mevrouw hoeft nog 
geen gebruik te maken van thuiszorg. Haar buurvrouw helpt haar af en 
toe. Mevrouw maakt zoveel mogelijk gebruik van de minimaregelingen 
die er zijn bij de gemeente. 

Als inkomsten heeft mevrouw alleen AOW, zij heeft geen pensioen 
opgebouwd. En geen vermogen. Alleen een klein beetje spaargeld 
(500,-) 

Mevrouw, kan gebruik maken van/maakt gebruik van 

~ participatiefonds, voor haar rotterdampas á 5,-/haar contributie 
voor de gym á 76,- p.jr/ haar bibliotheekabonnement á 17,10. Dit is 
samen 98,10 en krijgt mevrouw helemaal terug. Eventueel te kopen 
sportschoenen/kleding kan mevrouw ook nog terug vragen tot een 
bedrag van 50,- 

~ regeling chronisch zieken, voor haar eigen bijdrage die zij elk 
jaar helemaal opgebruikt vraagt zij bij de gemeente een bedrag van 
100,- terug 

~ Mevrouw maakt ook gebruik van het gemeentelijk collectief van CZ. 
Zij krijgt daardoor een extra korting op de premie á 10,- die door 
de gemeente wordt betaalt omdat mevrouw onder de 110% regeling zit 

~ Mevrouw vraag kwijtschelding aan bij de SVHW en krijgt die (dit 
scheelt149.11 per jaar) 

~Mevrouw vraag kwijtschelding aan voor de gemeentebelastingen en 
krijgt die gedeeltelijk. In totaal moet 122,16 altijd voldaan worden 
(i.p.v 318,12 dit scheelt 195.96 per jaar) 

Op deze manier krijgt mevrouw per jaar minimaal 198.10 contant terug 
van de gemeente en heeft zij lager kosten aan de zorgverzekering 
(minimaal 10,- per mnd , kan meer zijn als ze een reguliere 
verzekering heeft met aanvullende verzekering) 



Noot: Het mag duidelijk zijn dat als iemand de weg niet weet, zij 
géén leuke dingen kan doen zoals sporten, musea/bibliotheek bezoek. 
(participatiefonds) en zij per jaar veelste veel betaald voor  SVHW 
, zorgverzekering & gemeentebelastingen. Dit loopt al gauw op naar 
bijna 500,- per jaar. 


