
Rotterdam, 16 juli 2019. 19bb19183

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over de afhandeling van de aanvragen voor het AOW-tegoed.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 7 juni 2019 stelde P.J.H.D Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over de 
afhandeling van de aanvragen voor het AOW-tegoed. (19bb17022)

Inleidend wordt gesteld:
‘Als een Rotterdammer AOW ontvangt en zijn of haar totale inkomen bedraagt niet meer 
dan 11007o van het wettelijk sociaal minimum, dan heeft deze Rotterdammer recht op het 
AOW-tegoed. Dit tegoed van C 450,- per huishouden wordt gestort op de Rotterdampas. 
Het AOW-tegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer.

De gemeente Rotterdam stelt dit AOW-tegoed beschikbaar voor alle Rotterdammers die 
op 1 maart 2019 recht hebben op AOW en een kleine beurs hebben.

50PLUS Rotterdam stelt het op prijs dat er voor de armlastige Rotterdammers een AOW- 
tegoed ingezet wordt door de gemeente.

Maar nu bereikt 50PLUS Rotterdam berichten dat Rotterdammers die het AOW-tegoed 
op hun Rotterdampas aangevraagd hebben wel erg lang op een AOW-tegoed besluit 
van de gemeente moeten wachten. In eerste instantie komt twee weken na het doen van 
de aanvraag een ontvangstbevestiging bij de aanvrager Dinnen om vervolgens een 
maand later een opschortingsbericht te ontvangen van de gemeente. In dit 
opschoriingsuericnt geeft de gemeente aan te streven naar afhandeling van alle 
aanvragen binnen de gestelde termijn. Maar dat gaat helaas niet lukken want de 
gemeente heeft meer extra tijd nodig om een besluit te nemen op de gedane aanvraag 
AOW-tegoed. Vandaar dat de beslistermijn met maximaal 12 weken wordt opgeschort. 
Uiteraard doet de gemeente haar best om binnen de afloop van deze 
opschortingstermijn wel een beslissing te nemen.

Voor 50PLUS Rotterdam is dit een onacceptabele ontwikkeling. Het kan niet waar zijn 
dat Rotterdammers die het financieel niet breed hebben vervolgens vijf maanden moeten 
wachten alvorens de C 450,- AOW-tegoed op hun Rotterdampas te zien verschijnen.

50PLUS Rotterdam wil daarom MET HOGE SPOED van het College graag het volgende 
weten:”
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording.

Vraag 1:
Kan het college van B&W aangeven wat de gestelde termijn van AOW-tegoed 
afhandeling is waar in de brieven van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, 
Directie MOW-tegoeden-unit administratie over gesproken wordt?

Antwoord:
Allereerst betreurt het college het dat meerdere aanvragen voor AOW- en Jeugdtegoed 
(AJT) niet binnen de beslistermijn afgehandeld zijn. Wij weten dat de vertraging impact 
kan hebben, juist vanwege de beperkte financiële middelen van de doelgroep. Daarom 
zijn de nodige maatregelen getroffen om te zorgen dat de aanvragers zo snel mogelijk 
hun AOW- of Jeugdtegoed ontvangen. Binnen de regelgeving voor AOW- en 
Jeugdtegoed is geen afhandeltermijn vastgelegd. Voor de beslistermijn vallen we dan 
terug op de Algemene Wet Bestuursrecht. Hierin is een beslistermijn van acht weken 
opgennmen.

Vraag 2:
Is het college van B&W op de hoogte van het feit dat er tot 5 maanden gewacht 
moet worden om het AOW-tegoed te kunnen ontvangen op de Rotterdampas?

Antwoord:
De aanvraagprocedure voor het AOW- en Jeugdtegoed is dit jaar vereenvoudigd.
Naast de automatische toekenning aan ruim 22.000 Rotterdammers kunnen mensen dit 
jaar ook digitaal een aanvraag indienen. De automatische toekenning is voor 
Rotterdammers waarvoor bij een eerdere aanvraag al onderzoek gedaan is, die in 2018 
een toekenning voor AJT hebben gekregen en waarvan bekend is dat hun situatie 
ongewijzigd is.

Op dit moment beschikken nu in totaal 26.100 Rotterdammers over het tegoed. De 
voorgaande járen was de spreiding in de periode van aanvragen veel groter. Op 1 juli ait 
jaar zijn er al 7.301 aanvragen ontvangen, waar dit in geheel 2018 er 8.329 waren.
Wij betreuren dat deze piek in aanvragen gevolgen heeft gehad. Voor de aanvragen die 
momenteel in behandeling zijn, wordt de afhandelingstermijn niet gehaald. 
Rotterdammers die langer dan acht weken hebben moeten wachten op het tegoed 
ontvingen hiervan bericht.

Vraag 3:
Kan het college van B&W aangeven wat ze gaat ondernemen om deze 
onacceptabele afhandelingstermijn op de kortst mogelijke termijn te gaan 
versnellen?

Antwoord:
We streven er vanzelfsprekend naar de aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken, 
zodat mensen zo snel mogelijk over hun tegoed beschikken We hebben met extra 
capaciteit van medewerkers en het aanpassen van het proces hard ingezet op het 
wegwerken van de achterstand. We hanteren het first in first out principe voor de
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aanvragen die nu nog in behandeling zijn. We streven nu naar een maximale 
afhandelingsduur van vier maanden. Wanneer de bulk aanvragen verwerkt is, neemt 
deze afhandelingsduur steeds verder af. Zo zorgen we dat de aanvragers zo snel 
mogelijk gebruik kunnen maken van hun AOW- of Jeugdtegoed.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een deel van het proces van verwerken, 
verder te automatiseren. Zo kunnen we de totale afhandelingsduur verkorten. Voor het 
jaar 2020 kijken we ook naar verdere verbetering van het proces rondom de AOW- en 
Jeugdtegoeden, voor aanvragers en de gemeente, zodat Rotterdammers die een

ag hebben gedaan die binnen gestelde termijn kunnen ontvangen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,secretaris

V.J.M.
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