
 

Motie Benutting Huisraadregeling door Ouderen  
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 30 juni 2015 
 
Overwegende dat: 

- In de nota ‘Meedoen in Stichtse Vecht’ een voorstel is opgenomen voor een Huisraadregeling 
op declaratiebasis voor die mensen die (nog) geen gebruik kunnen maken van de Individuele 
Inkomenstoeslag, waaronder ouderen; 

- Ouderen doorgaans weinig gebruik maken van gemeentelijke minimaregelingen die 
individueel moeten worden aangevraagd; Dit te maken kan hebben met 
a. gevoelens van schaamte 
b. onbekend zijn met regelingen a.g.v. een achterstand in de digitalisering 
c. weinig tot geen contact met de gemeente i.v.m. het ontbreken van een structurele 

uitkering met contactmomenten; 
- Bij ouderen geen inkomensvooruitgang meer is te verwachten; 
- Voorkomen dient te worden dat er in de verstrekking Huisraadregeling een onbedoelde 

ongelijkheid ontstaat tussen AOW gerechtigden en niet AOW gerechtigden; 
- Het derhalve gerechtvaardigd is om extra persoonlijke voorlichting in te zetten voor deze 

groep. 
 
Roept het college op om: 

- Alle ouderen die voorheen categoriale bijzondere bijstand ontvingen een persoonlijke brief 
te sturen waarin de Huisraadregeling eenduidig en in niet ambtelijke taal uiteen wordt 
gezet en waarin op een uitnodigende manier wordt opgeroepen hiervan te maken. Daarin 

a. aan te geven dat de Huisraadregeling in principe een jaarlijkse mogelijkheid 
biedt zolang men een inkomen heeft tot een bepaalde grens en tot een bepaald 
vermogen. 

b. te stimuleren dat huisraad gekocht wordt bij kringloopbedrijven (uit het 
oogpunt van een goed budgetbeheer (vanuit de klant gezien) en bijdrage aan 
duurzaamheid en werkgelegenheid/zinvolle tijdsbesteding (vanuit de 
gemeente gezien). 

c. uitgebreid met voorbeelden, die zo mogelijk toegespitst zijn op de situatie van 
ouderen, aan te geven welke huisraad eronder kan vallen. 

- Een dergelijke brief ook te versturen aan ouderen die alleen bekend zijn bij de Sociale 
Verzekeringsbank omdat zij een onvolledige AOW uitkering ontvangen en als aanvulling tot 
het minimum een AIO-uitkering. 

- Een dergelijke brief in de toekomst te verzenden aan alle ouderen die voor het eerst tot de 
doelgroep gaan behoren. 

- De raad middels een RIB op de hoogte te brengen van de uitvoering van deze motie. 
- Het gebruik van de regeling te monitoren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 Stichtse Vecht 



 
Loenen a/d Vecht, 30 juni 2015, 
 
Ingediend door: 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht  
 
M.J. van Dijk   E.M. Swerts 
 
 
en  
 
De fractie van Het Vechtse Verbond, 
 
M. Hoek 
 
 
 
 



Toelichting op de motie: 
Met de kringloopbedrijven tot een praktische afstemming komen. 
 
Uitnodigende manier: Zie ook de brief door de gemeente opgesteld over de gratis zwemlessen. 
 
Voorbeelden huisraad ouderen: 
Magnetron 
Koelkast  
Wasmachine 
Relax stoel 
Bed (evt. eigen kosten Hoog-Laag-Bed) 
Matras 
Televisie 
Computer, I-pad, specifieke computer voor senioren 
Telefoon 
Bank 
Etc. 


