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Uw brief van: 24 juni 2022 Ons kenmerk: 550684 
Uw kenmerk:  Contact: Mevr. S. Zock 

 Bijlage(n):  Doorkiesnummer 0180-698375 
   E-mailadres: S.Zock@bar-organisatie.nl 
   Datum:  
   

 Betreft:  Beantwoording schriftelijke vragen (artikel 41 RvO), betreft ‘armoede onder ouderen’ 

   

Geachte heer Mijnders, 

 

Op 24 juni jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over ‘armoede onder ouderen’. Hieronder treft u onze 

beantwoording aan. 

 

Vraag 1 

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

 

Antwoord: 

Wij hebben met interesse kennis genomen van het door u aangehaalde rapport ‘Met te weinig genoegen 

nemen’ van de Nationale Ombudsman. 

 

Vraag 2 

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

 

Antwoord: 

Het college is bekend met het gegeven dat er sprake is van het niet-gebruik van voorzieningen, ook 

onder de doelgroep AOW-ers1. 

 

Vraag 3 

Deelt het college de analyse van de Nationale Ombudsman?  

 

Antwoord: 

Het college deelt de analyse vanuit het rapport.  

 

  

                                                      
1 Zie raadsinformatiebrief d.d. 8 oktober 2021 naar aanleiding van raadsvragen over het rapport ‘Niet-gebruik van de 
algemene bijstand’.  



Vraag 4 

Is het college met het CDA Ridderkerk van mening dat armoede onder ouderen bestreden moet worden?  

 

Antwoord: 

Het college is van mening dat armoede, ook onder ouderen, bestreden moet worden.  

 

Vraag 5 

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

 

Antwoord: 

Dit is niet bij ons bekend, daar de ouderenvoorzieningen voornamelijk via de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) worden verstrekt. Wel weten we in algemene zin dat ongeveer 6 tot 6,5% een inkomen heeft tot 

110% van de bijstandsnorm.  

 

Vraag 6 

Deelt het college de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman?  

 

Antwoord: 

Het college deelt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en ziet in het uitgangspunt ‘gebruik 

beschikbare data en wissel gegevens uit’ met name met betrekking tot de uitwisseling van gegevens een 

rol voor de Rijksoverheid. Hiervoor zijn wetswijzigingen benodigd.  

 

Vraag 7 

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

 

Antwoord: 

 We verspreiden onze minimafolder. In deze folder zijn ook voorzieningen opgenomen voor ouderen. 

 In geval van beëindiging van algemene bijstand vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde 

leeftijd, verwijzen we de inwoner zonodig door naar de SVB voor de aanvraag van de Aanvullende 

Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).  

 In opdracht van de gemeente ondersteunt Facet Ridderkerk senioren door middel van het geven van 

advies op verschillende leefgebieden, het bieden van ondersteuning als het gaat om administratie en 

financiën en organiseren zij activiteiten voor ouderen. We bieden hulp bij het invullen van formulieren 

via de formulierenbrigade.  

 We bieden spreekuren aan in de Bibliotheek. 

 

Vraag 8 

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

 

Antwoord: 

We zien nog kansen in het bereiken van ouderen door middel van communicatie over onze 

voorzieningen. 

 

Vraag 9 

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

informeren? 

 

Antwoord: 

We informeren u via de jaarrekening en via onze jaarlijkse evaluatie minimabeleid. 
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