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Vraag
Hoeveel ouderen leven in RdM die afhankelijk zijn van AOW zonder aanvulling van pensioen? Zijn er
kengetallen en referenties/benchmarks? Volgens het CBS (Statline) zijn er in RdM ca 2.300 inwoners
die een AOW uitkering ontvangen, dat betreft inmiddels bijna 18% van onze inwoners.
Antwoord
De GGD heeft onlangs een ouderenmonitor uitgevoerd. Uit deze monitor blijkt dat zo’n 700 inwoners
van Reusel-De Mierden alleen een AOW ontvangen. Zo’n 260 ouderen geven aan dat ze moeite
hebben met rondkomen.

Bron: Ouderenmonitor 65 jaar en ouder (2016-2017) GGD Brabant-Zuidoost

Vraag
Hoe bereiken we nu de ouderen om hen te wijzen op bestaande ondersteunende
inkomensregelingen? Welke inspanningen heeft het college ondernomen om ouderen te benaderen
rondom het thema schuldhulp en armoede?
Antwoord
Er worden meerdere kanalen ingezet om ouderen te wijzen op inkomensregelingen.
- Inwoners worden geïnformeerd via het loket van A/Z
Als inwoners zich melden bij het loket van A/Z met een zorgvraag, wordt ook gekeken naar
de financiële situatie. Inwoners worden gewezen op de minimaregelingen die de gemeente
kent, en zo nodig worden zij ondersteund bij het aanvragen van een regeling.
- De KBO brengt de minimaregelingen regelmatig onder de aandacht bij hun leden
Vier keer per jaar wordt er overlegd met de KBO. Ook de bevindingen van de GGD en de
minimaregelingen worden daar besproken. De KBO-afdelingen hebben een groot bereik, zij
hebben al diverse keren aandacht geschonken aan de minimaregelingen via hun
nieuwsbrieven en mailings.
- Met enige regelmaat plaatsen we berichten in de lokale bladen over de minimaregelingen
Sinds de invoering van het nieuwe minimabeleid in januari 2018 hebben we een aantal keer
een bericht in D’n Uitkijk en in de lokale bladen geplaatst over de nieuwe minimaregelingen.
- We hebben het verenigingsleven gevraagd om een artikel onder hun leden te verspreiden
over de minimaregelingen
Bij de invoering van het minimabeleid hebben alle verenigingen in onze gemeente een artikel
ontvangen met het verzoek deze te verspreiden onder hun leden. In dit artikel werden
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inwoners geïnformeerd over de nieuwe Participatieregeling 18+ en de overige
mogelijkheden.
ISD de Kempen heeft haar klanten schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen in het
minimabeleid
Eind 2017 heeft ISD de Kempen alle inwoners die een beroep deden op bijzondere bijstand,
de collectieve zorgverzekering voor minima en/of de individuele inkomenstoeslag schriftelijk
geïnformeerd over de regelingen die vanaf januari 2018 beschikbaar zijn.

Vraag
Is het aanvragen van de ondersteunende inkomensregelingen dusdanig ingericht voor ouderen zodat
het voor hen begrijpelijk en praktisch uitvoerbaar is? Zo nee, hoe is het dan geregeld, wie helpt
daarbij en weten zij dat die hulp er is?
Antwoord
De regelingen zijn zowel digitaal als op papier aan te vragen. Als een inwoner zich meldt bij het loket
van A tot Z wordt ook naar de financiële situatie gekeken. Als een inwoner moeite heeft met
rondkomen, dan wordt bekeken of er recht bestaat op één of meerdere regelingen. In eerste instantie
wordt een beroep gedaan op het eigen netwerk van inwoners voor ondersteuning bij het aanvragen
van de regelingen. Als dit netwerk niet toereikend is, wordt (afhankelijk van de situatie) ondersteuning
geboden door een onafhankelijk cliëntondersteuner, sociaal raadsliedenwerk of het Loket van A tot Z.
Voor personen waarvan geconstateerd wordt dat ze problemen hebben met het op orde houden van
hun financiële administratie kan een vrijwilliger voor de thuisadministratie worden ingezet door
Welzijnsorganisatie Wèl.

Vraag
Hoeveel van hen maken gebruik van zorg en voorzieningen waarbij men extra toeslagen moet
betalen? Zijn er toeslagen die worden gedaan door de gemeente waar we in sommige gevallen
korting op kunnen geven of kwijtschelding?
Antwoord
Personen met een individuele Wmo-maatwerkvoorziening die problemen hebben met het betalen van
de eigen bijdrage kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand.
Inwoners met een laag inkomen kunnen daarnaast een beroep doen op de kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting). Ouderen
met een inkomen tot 100% van de AOW én een laag eigen vermogen komen in aanmerking voor
deze kwijtschelding. In 2018 hebben 85 inwoners verzocht om kwijtschelding van de afvalstoffen- en
rioolheffing en/of OZB. Na toetsing van het verzoek aan de hand van wet- en regelgeving is aan 51
inwoners kwijtschelding verleend. Aangezien dit niet op leeftijd wordt geregistreerd, is niet bekend
aan hoeveel ouderen kwijtschelding is verleend.

Vraag
Het gebruik maken van een warme maaltijdenvoorziening, hoe is dat in RdM geregeld en kan
daarvoor gebruik worden gemaakt van de bijzondere bijstand? Zo ja, in welke mate wordt daar
gebruik van gemaakt? Is het mogelijk om maatwerk te leveren op de bijzondere bijstand in relatie tot
de maaltijdvoorzieningen?
Antwoord
Een warme maaltijdvoorziening is een algemene (voorliggende) voorziening. Het is niet bekend
hoeveel inwoners gebruik maken van deze voorziening. Indien hier een tegemoetkoming voor nodig
is dan gaat dit via bijzondere bijstand.
De bijzondere bijstand wordt verleend voor maximaal één warme maaltijd per dag, dus maximaal
zeven warme maaltijden per week. Onder warme maaltijd worden alle gangen tezamen verstaan.
De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de kosten van de maaltijdvoorziening.
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Vraag
Kunt u ons inzicht geven op de positie van ouderen in RdM met een migratie achtergrond? Omdat in
veel gevallen zij niet hun gehele werkende leven in Nederland hebben doorgebracht en dus ook geen
volledige AOW rechten hebben opgebouwd.
Antwoord
Onderstaande tabel geeft inzicht in de etnische achtergrond van ouderen (65+) die in Reusel-De
Mierden wonen.
Inwoners die geen volledig AOW krijgen, kunnen een beroep doen op een AIO aanvulling
(aanvullende inkomensvoorziening ouderen). De Sociale Verzekeringsbank verstrekt deze uitkering;
het is niet bekend hoeveel inwoners van Reusel-De Mierden een beroep doen op deze uitkering.

Bron: Ouderenmonitor 65 jaar en ouder (2016-2017) GGD Brabant-Zuidoost
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