
Artikel 41 vragen over Armoede onder ouderen 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

24-06-2022 

Onderwerp 

Armoede onder ouderen 

Vragensteller 

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk (in samenwerking met Wulfert Bontenbal, burgerlid CDA Ridderkerk)  

Vragen 

Op 16 juni ’22 is het rapport “Met te weinig genoegen nemen” van de Nationale Ombudsman verschenen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat veel ouderen inkomensvoorzieningen laten liggen. Dit kan grote gevolgen 

hebben voor ouderen met een kwetsbare financiële positie. Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare 

positie is wet- en regelgeving ingewikkeld. De complexiteit van het sociale stelsel veroorzaakt afstand 

tussen de overheid en ouderen. De afgelopen jaren is deze afstand, en daarmee gepaard gaande gebrek 

aan vertrouwen, toegenomen. Het CDA Ridderkerk vindt solidariteit een belangrijk grondbeginsel in onze 

samenleving. De ombudsman doet 3 hoofdaanbevelingen, welke in par. 5.2 van het rapport verder 

uitgewerkt worden: 

1. Benader ouderen proactief en leg persoonlijk contact 

2. Benut intermediairs 

3. Gebruik beschikbare data en wissel gegevens uit 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het rapport “Met te weinig genoegen nemen” van de Nationale 

Ombudsman? 

2. Onderkent het college de problematiek van ouderen met een kwetsbare financiële positie? 

3. Deelt het college de analyse van de Nationale Ombudsman? 

4. Is het college met het CDA Ridderkerk van mening dat armoede onder ouderen bestreden moet 

worden? 

5. Hoeveel ouderen (AOW-gerechtigde leeftijd) in Ridderkerk leven onder de armoedegrens? 

6. Deelt het college de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman? 

7. Kan het college aangeven welke acties we als gemeente Ridderkerk al doen? Graag een overzicht. 

8. Ziet het college vanuit het rapport nieuwe acties die interessant zijn voor de gemeente Ridderkerk? 

9. Is het college bereid de aanbevelingen op te volgen en daarover de gemeenteraad periodiek te 

informeren? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke 

beantwoording van deze vraag. 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/74207_Ombudsman_Met%20te%20weinig%20genoegen%20nemen_TG_PDFA%20%281%29_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/74207_Ombudsman_Met%20te%20weinig%20genoegen%20nemen_TG_PDFA%20%281%29_0.pdf
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