
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

4 februari 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers en 

mevrouw S. Özogul-Özen en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Aan het College van Haarlem 

 

Van Pieter Elbers en Sibel Ozugul, SP raadsleden 

 

Onderwerp:   Bestrijdt armoede onder 65 plussers met een onvolledig 

pensioen! 

 

 

 

Geacht College, 

 

“ Het is  voor de 65 plussers  veel beter dat de WWB wordt uitgevoerd door 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB)! “  Dit stelt  recent  een meerderheid van 

de tweedekamer, daartoe opgeroepen door ouderenbonden, en de vakbonden. 

Twee onderzoeken  (bijgevoegd) ondersteunen dit beeld. 

 

De argumenten : 

 

1. Gepensioneerden horen niet thuis in de bijstand. De WWB legt sterk de 

nadruk op werk. Voor  de 65 plussers geldt dit niet en die zijn daarom een 

vreemde eend in die bijt. 

 

2. Veel ouderen, waaronder veel migranten en ook gerepatrieerde emigranten, 

weten niet dat zij recht op aanvullende bijstand hebben,  en gemeenten weten 

niet wie er onvolledige AOW krijgt. De SVB weet dat wel en kan ouderen daar 

gericht op wijzen. 

 

3. Veel ouderen blijken te trots om bij de ‘sociale dienst hun hand op te 

houden’ 

 

4. Uit een tussen evaluatie van SVB blijkt dat zij bovendien goedkoper 

werken . 
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Beantwoording vragen van de heer Pieter Elbers en mevrouw S. Özogul-Özen 

inzake bestrijding armoede onder 65+ met onvolledig pensioen 
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Opmerking:  De gemeente Haarlem heeft al wel contact met de SVB, maar er is 

nog geen positief besluit  genomen. 

 

Vragen ex artikel 38 

 

1.    Deelt u nog steeds onze mening dat het feitelijke niet gebruik van de 

aanvullende bijstand voor ouderen met onvolledig pensioen in ook in  Haarlem 

leidt tot onaanvaardbare armoede onder veel oudere mensen en hun gezinnen? 

( zie meegestuurd rapport Verborgen Armoede). 

 

2.      Deelt u de  recente  conclusies van de tweede kamer, de 

ouderenbonden en de vakbonden dat bovengenoemd  “niet gebruik” van 

aanvullende bijstand  het best bestreden kan worden door de SVB de bijstand 

te laten uitvoeren voor de 65 plussers ? 

 

3.      Wilt u  zo spoedig mogelijk,   zoals eerder toegezegd,  een voorstel 

voorleggen,  om in ieder geval er voor te zorgen dat ouderen in Haarlem met 

een onvolledig pensioen, voor zover dit afhangt van de gemeente  Haarlem, 

nog in 2007 aanvullende bijstand krijgen, waarvoor ze objectief recht hebben 

? 

 

4.     Klopt naar uw mening, ook voor Haarlem,  de conclusie uit het 

rapport SVB  , dat de SVB goedkoper werkt dan de gemeente, en is dat geen 

extra reden om de WWB uit te besteden aan de SVB? (zie meegestuurd rapport 

SVB) 

 

5.     Wilt u het budget aanvullende bijstand zonodig aanvullen om het 

maximale doel te bereiken in de bestrijding van de armoede onder de ouderen 

met een onvolledig pensioen? 

 

met vriendelijke groet 

 

 

 

Pieter Elbers en Sibel Ozugul, SP raadsleden 
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Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan mevrouw S. Özogul-Özen 

Lid van de gemeenteraad 

Prof. Van der Scheerstraat 69   

2035 AK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 4 februari 2008 

bestrijding armoede onder 65+  

met onvolledig pensioen! 

 

Geachte heer Elbers en mevrouw Özogul-Özen, 

 

 

Met deze brief reageren wij op vragen die u heeft gesteld in uw brief d.d. 4 februari  

2008. Aanleiding voor deze vragen is een meerderheid in de Tweede Kamer die 

pleit voor uitbesteding van bijstandsverlening aan 65-plussers aan de Sociale 

Verzekeringsbank. 

 

1. Deelt u nog steeds onze mening dat het feitelijke niet gebruik van de 

aanvullende bijstand voor ouderen met onvolledig pensioen ook in Haarlem 

leidt tot onaanvaardbare armoede onder veel oudere mensen en hun gezinnen 

(zie meegestuurd rapport Verborgen armoede)? 

 

Antwoord 

Ja, wij delen uw mening. 

 

2. Deelt u de recente conclusies van de tweede kamer, de ouderenbonden en de 

vakbonden dat bovengenoemd ‘niet gebruik’ van aanvullende bijstand het best 

bestreden kan worden door de SVB de bijstand te laten uitvoeren voor de 65 

plussers? 

 

Antwoord 

Ja. Wij komen binnenkort met een voorstel om de aanvullende bijstandsverlening 

aan 65-plussers uit te besteden aan de Sociale Verzekeringsbank. 

 

3. Wilt u zo spoedig mogelijk, zoals eerder toegezegd, een voorstel voorleggen, 

om in ieder geval er voor zorg te dragen dat ouderen in Haarlem met een 

onvolledig pensioen, voor zover dit afhangt van de gemeente Haarlem, nog in 

2007 aanvullende bijstand krijgen waar ze objectief recht op hebben? 

 

Antwoord 

Zie onder 2. De SVB heeft onlangs een mailing gedaan naar alle potentiële 

rechthebbenden in Haarlem.  
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Wij kunnen echter op grond van de Wet Werk en Bijstand geen aanvullende 

bijstand met terugwerkende kracht verstrekken.    

 

4. Klopt naar uw mening, ook voor Haarlem, de conclusie uit het rapport SVB, 

dat de SVB goedkoper werkt dan de gemeente, en is dat geen extra reden om 

de WWB uit te besteden aan de SVB (zie meegestuurd rapport SVB). 

 

Antwoord 

Wij hebben kennis genomen van de aanwijzingen uit het rapport dat door 

schaalvergroting en specialisatie de uitvoeringskosten op den duur lager kunnen 

zijn. Wij zullen dit onderzoek bij ons voorstel om de uitvoering van de aanvullende 

bijstand voor 65-plussers over te dragen aan de SVB betrekken.   

 

5. Wilt u het budget aanvullende bijstand zonodig aanvullen om het maximale 

doel te bereiken in de bestrijding van de armoede onder de ouderen met een 

onvolledig pensioen?    

 

Antwoord 

Wij hebben een macrobudget voor het inkomensdeel 65-plus (I-deel) toegewezen 

gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit wij de 

uitkeringslasten moeten bekostigen.  

De uitbesteding aan de SVB zal naar verwachting leiden tot een toename van de 

uitkeringslasten. Dit als gevolg van het tegengaan van het niet-gebruik door de 

SVB. De gevolgen van deze toename zullen wij betrekken bij ons voorstel over 

uitbesteding van aanvullende bijstandsverlening aan de SVB.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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