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Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Valkenburg aan de Geul, 22 oktober 2018

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde m.b.t. gebruik van 
toeslagen, regelingen en voorzieningen en facilitering door de gemeente.

Geachte College,

Recente onderzoeken, verricht in opdracht van ouderenbonden, wijzen uit dat een 
aanzienlijk aantal ouderen geen gebruik van toeslagen en regelingen maakt terwijl ze 
daar wel recht op hebben.
Vaak wordt er geen aanspraak gemaakt omdat men er geen weet van heeft of omdat het 
doen van een aanvrage te ingewikkeld of omslachtig is.
Zo wees een recent onderzoek uit dat een op de zes huishoudens met 55-plussers 
huurtoeslag en een op de tien ouderen zorgtoeslag niet aanvraagt terwijl er wel recht op 
bestaat.
Dat moet en kan anders!
Onze CDA-fractie vindt dat zorgelijk en heeft de volgende vragen:

1. Herkent en erkent het college het beeld dat ook in onze gemeente nogal wat 
huishoudens met 55-plussers, die recht hebben op huur- en zorgtoeslag en 
andere voorzieningen, hier geen gebruik van maken? Of zijn er andere gegevens 
voor wat betreft onze gemeente bekend?

2. Is het college het met onze fractie eens dat de gemeente in dit opzicht een taak 
heeft en een faciliterende rol?

3. Kunt u aangeven wat er reeds gedaan wordt om ouderen te informeren over het 
recht op huur- en zorgtoeslag en andere -ook lokale en regionale- regelingen en 
voorzieningen van de overheid?

4. Zijn er nog meer mogelijkheden om ouderen beter te informeren, te stimuleren en 
behulpzaam te zijn om gebruik te maken van hun rechten in deze? Bijvoorbeeld 
informatieverstrekking via gemeentelijke website, Via Limburg, TV Valkenburg, 
bibliotheek, gemeenschapshuizen; samenwerking met en hulp van seniorenraad, 
vrijwilligers (seniorenadviseurs), kernoverleggen?

5. Reeds eerder is de suggestie gedaan ouderen van 75 jaar en ouder thuis te 
bezoeken; is daar een begin mee gemaakt en kan de hiervoor geschetste 
voorlichting daarbij ook meegenomen worden?

6. Zijn er al mogelijkheden om ouderen te helpen bij het doen van digitale aanvragen 
voor toeslagen en voorzieningen?

In afwachting van uw reactie verblijft namens de CDA-fractie,

met vriendelijke groet,

Math. Knubben, fractievoorzitter
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