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Stapeling inkomenseffecten bij ouderen
met een minimaal inkomen

Geachte heer/mevrouw,

Eind 2012 besloot het COSBO om in kaart te brengen wat de effecten zijn van de
economische crisis en de daarbij door rijksoverheid en gemeente genomen maatregelen op
de inkomenspositie van ouderen en dan met name van hen met een minimaal inkomen.
Met name ging onze aandacht uit naar de stapeling van alle effecten voor deze groep. Dit
alles heeft geresulteerd in de nota:
Stapeling van Inkomenseffecten bij ouderen met een minimaal inkomen
In de media is breed aandacht voor de vermogenspositie van ouderen, met name in verband
met de nieuwe berekening van de eigen bijdrage voor opname in een zorginstelling.
Onterecht is uit die berichtgeving het beeld ontstaan als zouden nagenoeg alle 65-plussers
over AOW plus een pensioen beschikken, gekoppeld aan een vermogen al dan niet in de
vorm van een eigen huis.
Dit beeld doet geen recht aan de, ook in Utrecht, grote groep ouderen met een laag
inkomen, en geen of nauwelijks vermogen (ca. 10% van alle Utrechtse 65-plussers). Wij
hopen dat deze nota helder maakt, waar deze ouderen de grootste problemen ervaren.
Wij hebben deze nota kunnen schrijven mede dankzij de medewerking van veel organisaties
op dit gebied en dankzij de inbreng van een aantal ouderen met een minimaal inkomen.
De nota is op 26 maart 2013 overhandigd aan de gemeenteraad. Daarbij hebben we drie
onderwerpen nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht:
Voorzie in voorlichting die toegesneden is op ouderen. Dat betekent dat mondelinge
groepsvoorlichting moet blijven bestaan, net als de mogelijkheid om door middel van
eenvoudige papieren formulieren aanvragen in te dienen, in plaats van exclusief
digitaal.
Met permanente goede en gerichte informatieverstrekking moet het mogelijk zijn om
het niet-gebruik door ouderen van toeslagen en tegemoetkomingen te verminderen.
Benut uw beleidsruimte. De gemeentelijke overheid heeft beleidsvrijheid om bij
ouderen, met alleen een AOW-pensioen, onder bepaalde omstandigheden

kwijtschelding te verlenen van de aanslag gemeentelijke belastingen. COSBO roept u
op deze vrijstellingsmogelijkheid te betrekken in het gemeentelijk armoedebeleid.
De gemeente Utrecht ontvangt van het Rijk de komende twee jaar € 500.000 extra
voor armoedebeleid. Het COSBO roept de gemeenteraad op om die in te zetten daar
waar de armoedeproblematiek het grootst is en daarbij nadrukkelijk aandacht te
hebben voor de slechte inkomenspositie van met name (migranten) ouderen.
Wij hopen dat ook u deze nota kunt benutten bij het inventariseren van de effecten van de
economische crisis voor Utrechters met een minimaal inkomen en daarbij voor ouderen in
het bijzonder. En anders inspireert deze nota u wellicht om het gesprek aan te gaan met
ouderen over de crisis en hoe die hun inkomen beïnvloedt.
Indien er bij lezing van de nota vragen opborrelen, aarzelt u dan niet om contact met ons op
te nemen.
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