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Inleiding 

De Nationale Ombudsman heeft het rapport `genoegen nemen met te weinig'aangeboden aan 
het college van B&W van verschillende gemeenten in Nederland, waaronder ook Woudenberg.
Het rapport betreft het een onderzoek van het niet benutten van inkomensvoorzieningen door 
ouderen in een financieel kwetsbare positie. In de aanbiedingsbrief van het rapport vraagt de 
Nationale Ombudsman om een schriftelijke reactie op het rapport en de daarin opgenomen 
aanbevelingen. Daarnaast wordt gevraagd om een afschrift van de brief en het rapport doen 
toekomen aan de gemeenteraad.

Samenvatting 
Het rapport van de Nationale Ombudsman betreft een onderzoek naar de oorzaken van het 
ondergebruik van inkomensondersteunende maatregelen voor financieel kwetsbare ouderen en 
de mogelijke oplossingen. Financieel kwetsbare ouderen zijn vaak onbekend met de 
inkomensvoorzieningen, zijn niet administratief of digitaal vaardig en hebben vaak geen hulp 
bij het aanvragen van de inkomensvoorzieningen. Het rapport benoemd een elftal 
aanbevelingen gecategoriseerd in het proactief benaderen en het leggen van persoonlijk 
contact, het benutten van intermediairs en het gebruiken van beschikbare date en het 
uitwisselen van gegevens.

Met de verhoging van inkomensgrens voor de minimaregelingen van 110% naar 130% van de 
bijstandsnorm zal een grotere groep financieel kwetsbare ouderen in aanmerking komen voor 
de regelingen. Het is belangrijk om deze groep te bereiken. We zetten daarom extra in op 
communicatie campagnes en richten deze zo in dat de financieel kwetsbare ouderen ook 
bereikt worden. Daarnaast onderzoeken we hoe de toegankelijkheid van de regelingen voor 
ouderen bevordert kan worden door te evalueren hoe de aanvraag en toekenningsprocessen 
klantvriendelijker gemaakt kunnen worden. De conclusies en aanbevelingen van het rapport 
bieden belangrijke inzichten. Bovengenoemde wordt verwoordt in de conceptreactie aan de 
Nationale Ombudsman.
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