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De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Ouderenpakket 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In september vorig jaar heeft de raad ingestemd met het project “Meedoen Noordkop”. Dit 

betreft een speciaal pakket voor kinderen uit minima gezinnen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

Door dit project kunnen kinderen uit gezinnen met lage inkomens meedoen aan sport en vanaf 1 

juli ook meedoen aan culture activiteiten. Ook onderdelen die voorheen waren opgenomen in 

de categoriale regeling ‘participatie schoolgaande kinderen’ worden opgenomen in het 

Kindpakket. 

 

Voor kinderen uit minimagezinnen kan het project “Meedoen Noordkop” bijdragen aan hun 

participatie in sport, cultuur etc.  

U heeft de vraag gesteld hoe we ervoor kunnen zorgen dat, naast kinderen, ook oudere mensen 

kunnen blijven participeren en meedoen aan activiteiten als zij dit niet kunnen betalen. 

 

In de laatste raadsvergadering heb ik toegezegd terug te zullen komen op de mogelijkheid of 

het “Kindpakket” ook kan worden toegepast op ouderen met een laag inkomen. Ik kan u 

hierover het volgende mededelen. 

 

Mogelijkheden bijzondere bijstand 

Onder de Wet werk en bijstand was het voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten 

en voor de doelgroep ouderen (65+) mogelijk om in aanmerking te komen voor de zogenaamde 

Pluspremie. Dit betrof een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Jaarlijks kon men aanspraak 

maken op een bedrag van 284 euro (alleenstaande) of 407 euro (echtpaar). De besteding van 

het bedrag hoefde niet te worden aangetoond.  

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Onder de Participatiewet is het verstrekken 

van categoriale bijzondere bijstand niet meer toegestaan. Deze vorm van 

inkomensondersteuning neigde naar inkomenspolitiek. Een taak die voorbehouden is aan het rijk. 

 

Individuele bijzondere bijstand blijft wel mogelijk. Dit kan indien een belanghebbende in 

bijzondere omstandigheden verkeert waardoor noodzakelijke kosten worden gemaakt terwijl 

men onvoldoende financiële draagkracht heeft uit inkomen of vermogen. Voor de berekening 

van de financiële draagkracht zijn regels gesteld. Als relevante kostensoorten voor de doelgroep 

ouderen kunnen worden genoemd: meerkosten maaltijdvoorziening (Tafeltje Dekje), 

abonnement Wonen Plus Welzijn, pedicurekosten. Ook de kosten van het schoonhouden van het 

huis kunnen binnenkort via de bijzondere bijstand worden vergoed. 
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Daarnaast biedt de Collectieve Zorgverzekering voor Minima sinds 1 januari 2015 via het nieuwe 

Univé Gemeentepakket ‘Compleet+’ de mogelijkheid om het verplichte eigen risico (375 euro in 

2015) volledig te dekken. De gemeente betaalt hierbij een bijdrage in de extra premie via de 

bijzondere bijstand. Verhoudingsgewijs moeten ouderen een groter beroep doen op hun 

zorgverzekering waardoor ze hun verplicht eigen risico moeten verbruiken. Voor deze doelgroep 

is de nieuwe polis een uitkomst. Met name doordat de rijksregeling Wet tegemoetkoming 

chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is afgeschaft en deze doelgroep geen compensatie 

meer kan krijgen voor het verplicht eigen risico.  

 

Mogelijkheden van ondersteuning van ouderen bij participatie in de samenleving 

Vraag is of er inderdaad sprake is van ouderen die niet kunnen meedoen in de samenleving 

omdat zij dit niet kunnen betalen.  

Naar mijn mening kan de participatie van kwetsbare ouderen deels worden opgevangen door 

de informele zorg. De per 1 januari 2015 actief zijnde wijkteams vormen een belangrijke schakel 

om de kwetsbare ouderen hiermee te verbinden en het netwerk rondom deze ouderen te 

versterken. Mogelijk kan nog een relatie worden gelegd met recreatieruimten die door 

verzorgingshuizen niet meer in stand worden gehouden.  

Voor ouderen worden verschillende activiteiten georganiseerd door diverse organisaties. Tal van 

activiteiten zijn laagdrempelig en tegen geringe kosten.  

 

Als uiteindelijk blijkt dat in voorkomende individuele gevallen noodzakelijke kosten moeten 

worden gemaakt om meedoen mogelijk te maken, dan kan via het betreffende wijkteam 

worden bekeken of bijzondere bijstand mogelijk is voor ouderen die de kosten niet kunnen 

opbrengen. Dit blijft altijd een individuele afweging. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Dhr. B. Blonk 

Portefeuillehouder Samenleving 

 

 

 

 

 


