
Rotterdam, 21 mei 2019. 19bb15768

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over “Mogen we u ook helpen?”.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 4 april 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schriftelijke vragen over 
“Mogen we u ook helpen?”. (19bb 14139)

Inleidend wordt gesteld'
“Vaak cijferen ouderen zichzelf weg voor anderen, ook als ze het misschien wat 
moeilijker hebben. Ze blijven toch vaak hun hele leven opvoeden, zorgen en geven om 
de volgende generaties. Het is voor ouderen soms belangrijker om de kinderen en 
kleinkinderen iets toe te stoppen, dan zichzelf bijvoorbeeld een goede maaltijd te gunnen 
of misschien een sociale activiteit te nuttigen. Het is gebleken dat ouderen van 6Ō+ die 
het financieel wat moeilijker hebben amper gebruik maken van (financiële) hulpverlening.

In de week van het geld kwam het Armoede LAB, een nieuw samenwerkingsverband 
tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente op het thema armoede, in 
Waalwijk met twee initiatieven. Het armoede tijdschrift en het project "Mogen we u ook 
helpen?”. Het armoede tijdschrift heeft als doel de armoede en voornamelijk ook de 
verborgen armoede onder de aandacht te brengen. Waalwijkers komen aan het woord in 
het blad en het tijdschrift zal huis aan huis verspreid worden in april.1

Er is gebleken dat de 65-plussers die het financieel wat moeilijker hebben, vaak een 
goede maaltijd of een sociale activiteit overslaan. Ook is gebleken dat er een verborgen 
armoede heerst onder deze mensen, want vaak gaat het onderwerp gepaard met 
schaamte. Daardoor richt het project “Mogen we u ook helpen?”1 zich juist op deze 
mensen. Het project is speciaal gericht op de ouderen die vaak minder gebruik maken 
van financiële hulpverlening. De kans op eenzaamheid vergroot zich onder de 65- 
plussers die het met veel minder moeten doen en zichzelf altijd wegcijferen.

Na een initiatief vanuit de gemeente op het thema van armoede waarbij inwoners, 
organisaties en ondernemers werden samengebracht, zijn de welzijnsorganisatie 
Contourdetwern en de voedselbank in samenwerking gegaan op dit project. De 
voedselbank had aangegeven dat zij genoeg konden aanleveren maar er toch een taboe 
schijnt te heersen op het fysiek gaan naar en halen bij de voedselbank. Ook kan het 
geval zijn dat men simpelweg niet bewust is van deze mogelijkheden. En dat speelt 
specifiek in de bovengenoemde groep van 65-plussers. Hierdoor richt het initiatief zich 
op het hulp bieden aan deze ouderen door het bezorgen van voedselpakketten aan huis.
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De pakketten bieden een goede, gezonde maaltijd en zorgen ervoor dat mensen wat 
geld overhouden aan het einde van de week voor iets anders of om opzij te zetten. Om 
zich op te geven voor het project kunnen mensen inbellen en zo wordt getracht te peilen 
of zij hiervoor in aanmerking komen, als het nodig is stuurt de organisatie een vrijwilliger 
langs huis. Op deze wijze wordt er ook gekeken naar de situatie van de ouderen en of er 
eventueel hulp geboden kan worden op andere manieren. Ook proberen zij zoveel 
mogelijk mensen te stimuleren om toch zelf een pakket op te halen, wanneer mogelijk, 
om zo ook de sociale omstandigheden te verbeteren. Wel gaf het project zelf nog aan 
dat het bepalen van de norm (wie er in aanmerking komt) nog lastig is, zonder een 
bepaalde groep buiten te sluiten.

Het lijkt 50PLUS Rotterdam een mooi gegeven om dit initiatief of een soortgelijk initiatief 
ook in onze eigen stad te implementeren. Zo krijgen wij een beter beeld op de verborgen 
armoede onder deze ouderen. En zo kunnen wij ons ook als stad inzetten om de nog 
altijd groeiende kans op armoede en vereenzaming onder de ouderen aan het licht te 
brengen en hopelijk deze kans te verkleinen voor de ouderen van nu en de toekomst.”

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan 
het college van B&W:

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W zij bekend is met het 
bovengenoemde initiatief in Waalwijk?

Antwoord:
Ja, het college is bekend met het bovengenoemde initiatief in Waalwijk.

Vraag 2:
Erkent het college van B&W dat ook in Rotterdam verborgen armoede en 
eenzaamheid beide een groot probleem vormen voor 65-plussers?

Antwoord:
Ja, ook in Rotterdam is er sprake van verborgen armoede en eenzaamheid bij 65- 
plussers. Het verder terugdringen van eenzaamheid en de armoedeaanpak zijn 
belangrijke ambities van dit college. Rotterdammers die niet meer dan 11CP/o van het 
wettelijk sociaal minimumloon verdienen Krijgen een Rotterdampas. Hiermee kunnen zij 
gratis of met korting activiteiten doen. Daarnaast hebben we gebiedsgidsen die ouderen 
op weg helpen bij het aanvragen van voorzieningen en het AOW-tegoed voor 65- 
plussers, tevens voor minima onder '\'\00Zo. Tegelijk zien we dat niet iedere oudere op de 
hoogte is van de mogelijkheden. Deels omdat ouderen niet op de hoogte zijn van de 
voorzieningen, deels omdat ze niet weten hoe ze het moeten aanvragen. Met 'Uit de 
knoop’ zetten we als college in op het vergroten van de bekendheid en gebruik 
inkomensondersteuning. Dit doen wij onder andere door middel van een meerjarige 
campagne, het inzetten van nog meer intermediairs en met de jaarlijkse dag van 
toeslagen en voorzieningen. In de gebiedsgidsen staan verder allerlei activiteiten
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genoemd voor ouderen, hier is aangegeven welke activiteiten gratis zijn. Dit biedt 
mogelijkheden vooi ouderen om actief te blijven met een kleine portemonnee.

Vraag 3:
Kan het college in kaart brengen wat de cijfers en statistieken zijn van deze 
ouderen in Rotterdam?

Antwoord:
5307o van de ouderen in Rotterdam (65-plus) geeft aan eenzaam te zijn.
Er zijn in Rotterdam 16.800 AOW-huishoudens met een inkomen tot 110o7o van het 
sociaal minimum. Dit komt neer op 25,40Zo van de ouderen.

Vraag 4:
Is het college bereid om een initiatief zoals “Mogen we u ook helpen?” ook in te 
voeren in Rotterdam? En dat dan door middel van aansturen en samenbrengen 
van inwoners, ondernemers en organisaties?

Antwoord:
Het college heeft veel sympathie voor het doel van dit initiatief. Gelet op het aantal 
initiatieven dat op dit moment in Rotterdam al loopt (zie antwoord vraag 1 en 6), zowel op 
armoedebestrijding als het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, zien wij op dit 
moment geen meerwaarde in het implementeren van deze aanpak

Vraag 5:
Zo ja, op welke manier is het college van B&W van plan dit initiatief te 
implementeren?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 4.

Vraag 6:
Zo nee, zijn er soortgelijke initiatieven op dit moment gaande in Rotterdam? Zo ja, 
wat zijn de resultaten van deze initiatieven? Zo nee, wat is daarvoor de 
argumentatie?

Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 2 aangegeven zijn het bestrijden van eenzaamheid en 
armoede belangrijke ambities. Er zijn diverse acties binnen de gemeente Rotterdam 
gericht op armoede en eenzaamheid. Zo zijn er de Gaarkeukens in Feijenoord en 
Charlois waar vier dagen in de week een gezonde maaltijd genuttigd kan worden, 
gemaakt van eten dat over is gebleven bij winkels of restaurants. Ook bestaat in 
Rotterdam het initiatief Thuis afgehaalď, hiermee kunnen verse maaltijden bii 
buurtbewoners worden opgehaald. Zoals eerder genoemd worden ook gratis uitjes 
omschreven in de gebiedsgidsen. Daarnaast ondersteunen we ouderen bij het 
aanvragen van de beschikbare inkomensondersteunende maatregelen. Tevens zijn er 
inkomensondersteunende maatregelen, zoals het AOW-tegoed. AOW-huishoudens met 
een minimuminkomen krijgen daarbij jaarlijks C 450 op de Rotterdampas. Dit is met direct
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te besteden aan eten, maar doordat zij besparen op andere zaken hebben zij een hoger 
besteedbaar inkomen. Verder kunnen AOW-minima gebruik maken van de 750Zo 
kwijtschelding afvalstoffenheffing, wat ook kan leiden tot een hoger besteedbaar 
inkomen. Ook bestaat de mogelijkheid bijzondere bijstand voor onverwachte 
noodzakelijke kosten aan te vragen. Tot slot zijn er de huizen van de wijk en de 
voedselbank, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten waardoor eenzaamheid 
wordt tegengegaan.
De uitwerking van de ambitie bestrijden eenzaamheid vindt plaats in het 
uitvoeringsprogramma dat nog voor de zomer aan de raad wordt aangeboden. In het 
plan is net als in de armoedeaanpak 'Uit de knoop' opgenomen dat wij ouderen gaan 
helpen om inkomensondersteunende maatregelen aan te vragen om zo de 
toegankelijkheid te verhogen.

Vraag 7:
Als er soortgelijke initiatieven gaande zijn, wat is dan de specifieke doelgroep? En 
wat is de norm om tot deze doelgroep te behoren?

Antwoord:
De norm om tot de doelgroep voor het AOW-tegoed te behoren is maximaal 11007o van 
het sociaal minimum. Dit is voor een alleenstaande 1314 euro bruto per maand en voor
een (echtpaar) 1776 euro bruto per maand. De overige projecten hebben geen 
specifieke doelgroep maar staan open voor iedereen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

De burgemeester,De secretaris,

B. Wijbenga-van 
Nieuwenhuizen, l.b.
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