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1. Hoeveel 65+ers hebben in SV een U-pas? 
Hoeveel 65+ers maken er ook daadwerkelijk gebruik van? 
Welk bedrag benutten die ouderen gemiddeld van hun U=pas budget? (Meting over 2014) 

Antwoord: per 1 maart 2015 hadden 391  65+ers een U-pas in Stichtse Vecht. Hoeveel 65+-ers 
gebruik maken van de U-pas is niet bekend. In 2014 heeft 11% de pas gebruikt voor 
geregistreerde activiteiten, van de jongeren was dat 39%. Het gaat daarbij alleen om 
geregistreerd  gebruik.  
2. Hoeveel 65+ ers met een laag inkomen (130%) zijn op dit moment bekend bij de gemeente? 

Hoeveel 65+ers zijn bekend bij de SVB ivm het krijgen van een AIO-uitkering? 
Antwoord: Het aantal 65+-ers met een U-pas zijn bij de gemeente bekend. Dat zijn er 391. 
Daarnaast zijn  het aantal 65+-ers met een aanvullende uitkering via de Sociale Verzekeringsbank 
bekend, dat zijn er ongeveer 95. Tussen deze beide kan een overlap bestaan.  
3. Hoeveel 65+ers maken op dit moment gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering 

voor Minima? Hoeveel 65-ers? 
Antwoord: 486 van de 1526 = 32% 
4. Wat is op grond van CBS-cijfers (of anderszins) bekend over het % ouderen met inkomens tot 

130% (zowel landelijk en/of lokaal)? 
Antwoord: Landelijk gaat het om ca. 23,5% van de huishoudens met een inkomen tot 125% van 
het sociaal minimum en voor Stichtse Vecht om ca. 16,9% (Cijfers uit 2012, gegevens CBS) 
5. Wat betekent de regeling concreet dat in het kader van de Wmo extra rekening wordt 

gehouden met zorgkosten (aanvullende regeling)? Geldt deze regeling voor álle ouderen of 
alleen voor ouderen met een laag inkomen? Graag een uitleg met voorbeelden. In hoeveel 
gevallen is hier tot nu toe gebruik van gemaakt? 

Antwoord: In de Raadsinformatiebrief van 22 januari 2015 staat hierover informatie opgenomen. 
Er zijn inmiddels ca. 1000 aanvragen. In bijgaand overzicht dat onderdeel uitmaakte van het 
collegebesluit over de aanvullende Wmo regeling staan de effecten van de maatregelen op een 
rij. (Zie bijlage) 
6. Pag 16 tabel: Is de intentie om de nadere regeling ouders met kinderen per gezin te 

verstrekken? Ongeacht het aantal kinderen? 
Antwoord: de beleidsregels worden momenteel uitgewerkt. De intentie is om declaratie tot € 
100 per kind mogelijk te maken. 
7. Hoe komt men bij de declaratieregeling Huisraad aan het verwachte aantal van 200 

gebruikers? 
Antwoord: Het aantal betreft een inschatting, waarbij onder andere is gekeken naar het gebruik 
van de categoriale regeling van voorheen. 
8. Op dit moment krijgen kinderen een U-pas budget van €225 per jaar. Mensen boven de 18 

jaar €100,-. Wordt in de nota ‘Meedoen’ bedoeld om daar nog eens €100 bovenop te doen? 
Dus wordt het U-pas budget voor kinderen dan €325? 

Antwoord: Klopt. Het bedrag voor kinderen wordt dan € 325. 
9. Wat is het gemiddelde U-pas gebruik van kinderen tot 18 jaar? 



39% van de kinderen maakt daadwerkelijk gebruik van de U-pas. 11% maakt het budget geheel 
op. Het gemiddelde gebruik van de gebruikers van de U-pas is € 89,44 per pas. Dit is niet 
uitgesplitst naar kinderen en volwassenen. (Gegevens over 2014) 
10. Pag 7: De bedragen die genoemd worden in 2013 resp. 2014 bij de categoriale regeling 

ouders met schoolgaande kinderen wijken nogal af van elkaar als dat wordt afgezet tegen de 
aantal die daarvan gebruik maakten in die jaren. Wat is daarvan de reden? 

Antwoord: Dit heeft verschillende oorzaken. De gezinsgrootte per dossier kan zijn toegenomen 
en er waren bij de aanvragers in 2014 meer gezinnen met kinderen van 12 tot 18 jaar (die een 
hogere vergoeding krijgen). 
11. Op pag 5 wordt gesproken van het niet toepassen van een drempelbedrag. Bij welke 

regeling(en) wordt dit drempelbedrag toegepast? 
Antwoord: Er wordt voorgesteld (bestaand beleid) geen drempelbedrag toe te passen voor 
aanvragen bijzondere bijstand. 
12. 5e bullit op pag 5 is niet helder. Wat wordt daar over de vermogensgrens en de opmerking 

over schulden precies bedoeld? 
Antwoord:  Gemeenten mogen zelf de draagkracht uit het inkomen en het vermogen vaststellen 
voor het minimabeleid. Ze kunnen zelf bepalen of bijzondere kosten al dan niet kunnen worden 
voldaan uit het vermogen.  
Als gemeente willen we bevorderen dat mensen reserveren voor eenmalige uitgaven. Wanneer 
er geen draagkracht uit vermogen toegestaan zou worden bij het verlenen van bijzondere 
bijstand, zou het reserveren voor eenmalige uitgaven ontmoedigd worden en het aangaan van 
schulden beloond worden. De draagkracht mag uiteraard de grens van het wettelijk vrij te laten 
vermogen niet te boven gaan en wordt in Stichtse Vecht hieraan gelijk gesteld. 
13. Pag 11 bovenaan: Wat houdt de pilot regionaal openbaar vervoer concreet in? 
Antwoord: De pilot regionaal openbaar vervoer is een pilot waarbij met een vervoerder 
afspraken worden gemaakt dat mensen met een U-pas gratis  gebruik kunnen maken van het 
vervoer van die vervoerder in de regio. De vervoerpas die daarvoor nodig is kan dan tegen een 
laag tarief door de U-pas houders worden aangeschaft. Momenteel vinden nog gesprekken 
plaats over de prijsstelling en de inkoopvoorwaarden. Op welke termijn de pilot gaat starten is 
op dit moment moeilijk aan te geven.  
14. 4.1.5  3e bullit: Is dat budget van €20.000 aan de wijkteams bedoeld voor mensen die 

financieel even moeilijk zitten? Hoe verhoudt zich dat budget tot een aanvraag om 
individuele bijzondere bijstand c.q. tot een beroep doen op een gemeentelijk noodfonds of 
een ander noodfonds? En verhoudt dat budget zich tot de extra vergoeding in het kader van 
de Wmo i.v.m. ziektekosten?? Wat worden de criteria waarop een wijkteam aan mensen een 
bedrag kunnen verstrekken uit dit budget? 

Antwoord: De regeling moet nog nader worden uitgewerkt. De bedoeling is om meer en beter en 
sneller maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor kunnen wellicht bv. bijzondere bijstandsaanvragen 
achterwege blijven. Het gaat er om dat in de situaties dat wijkteams tegen knelpunten oplopen, 
snel geschakeld kan worden, zonder uitgebreide regels en zonder zware administratieve lasten, 
die dit onmogelijk maakt (regelarm).  
15. In hoeverre wijkt een declaratieregeling zoals in de nota bedoeld wel of niet af  van de 

individuele bijzondere bijstand?  
Bij een individuele bijzondere bijstandaanvraag moet voor elke soort kosten een aparte aanvraag 
ingenomen en afgehandeld worden. Door in een declaratieregeling vast te leggen welke kosten 



gedeclareerd kunnen worden, tot een bepaalde omvang, is de uitvoering minder complex. 
Verschil met een categoriale regeling is vooral gelegen dat wel aangetoond moet worden dat de 
kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. 
16. Is het mogelijk om in het document nota ‘Meedoen’, zoals het uiteindelijk gepresenteerd 

wordt in de raadsvergadering, alle passages over Weesp en Hilversum uit de nota te halen en 
in het raadsvoorstel en -besluit alleen het logo van Stichtse Vecht te plaatsen? 

Antwoord: Nee. Niet wenselijk. Er is bewust gekozen voor een gezamenlijke nota, mede omdat 
de uitvoering bij 1 organisatie is ondergebracht. De nota is inmiddels in Weesp in deze vorm 
vastgesteld. Het raadsvoorstel en besluit met beslispunten zijn gericht op Stichtse Vecht en 
wijken van elkaar af.  


