
 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen gebruik huur- en zorgtoeslagen door ouderen 

Datum: 5 oktober 2018 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over gebruik huur- en zorgtoeslagen door ouderen. 

 

Inleiding 
Veel senioren laten jaarlijks duizenden euro’s aan toeslagen liggen. Dat zeggen de 
seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv na eigen onderzoek. De 
organisaties hebben cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt om te 
beoordelen hoeveel seniorenhuishoudens voldoen aan de voorwaarden van huur- en 
zorgtoeslagen, en het aantal huishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt. 
Daaruit komt naar voren dat landelijk 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers geen gebruik 
maakt van het recht op huurtoeslag. Daarnaast laat 1 op de 10 huishoudens zorgtoeslag 
liggen. Het CBS meldde donderdag ook dat de koopkracht van ouderen achterblijft. 

Uit cijfers van waarstaatjegemeente.nl blijkt dat inwoners van Dinkelland meer dan landelijk 
gebruik maken van langdurige zorg en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Daaruit zou opgemaakt kunnen worden dat de vraag naar zorgtoeslagen ook relatief groot is. 
Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt door onwetendheid over het bestaan of de 
criteria voor het verkrijgen van de subsidie. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak 
ingewikkeld.  

Vragen 
De CDA-fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen:  

 

1. Herkent het College het beeld in Dinkelland dat ouderen te weinig gebruik maken van 
subsidies?  

2. Kan het College aangeven hoe die cijfers binnen onze gemeente zijn? 
3. Heeft het College inzicht in hoeveel ouderen in onze gemeente recht hebben op 

huur- of zorgtoeslag? 
4. Is het College het met de CDA-fractie eens dat het subsidiestelsel ingewikkeld en 

lastig toegankelijk kan zijn voor veel senioren? 
5. Kan het College aangeven wat zij reeds doet om ouderen te stimuleren en te helpen 

bij het aanvragen van toeslagen waar zij recht op hebben? 
6. Onderstreept het College dat een overheidscampagne beter inzichtelijk kan maken 

voor ouderen welke mogelijkheden zij hebben om toeslagen aan te vragen? 
7. Welke mogelijkheden heeft het College zelf om het systeem van aanvragen te 

versimpelen? 
8. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen te helpen bij het digitaal 

aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben? 
 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Elke Klunder en Edo van Bree 

Gemeenteraadsleden namens CDA 


