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Geachte raadsleden,
Geacht college,
Geacht bestuur,
Het Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken Fryslan (POC) en het Fries
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU dringen er bij u op aan om een regeling
te treffen met de Sociale Verzekerings Bank (SVB) in Fryslan over aanvullende bijstand bij
onvolledige AOW-uitkeringen.
Het betreft personen die geen volledige AOW hebben opgebouwd vanwege gedeeltelijk
verblijf in het buitenland. Vooral allochtone ouderen hebben met dit probleem te maken. De
personen hebben recht op het voor hen geldende minimum. Dat betekent dat de AOW
aangevuld moet worden vanuit de Wet Werk en Bijstand.
Om te voorkomen dat men voor de aanvulling apart naar de sociale dienst moet pleiten we er
voor dat alle Friese gemeenten een sluitende afspraak maken met de SVB om de aanvullende
bijstand te laten verzorgen door de SVB. Inmiddels hebben 60 gemeenten in Nederland zo’n
regeling getroffen. U kunt uiteraard gegevens verkrijgen bij deze gemeenten, de VNG, Divosa
en de SVB over hoe de regeling en verrekening van de bijstandsgelden afgesproken kunnen
worden. Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken stimuleert ook dat de gemeenten een
regeling treffen.
We vragen u daarnaast om – indien u bereid bent om een regeling af te spreken met de SVB –
via de SVB informatie te laten verstrekken over de mogelijkheden van inkomensondersteunende voorzieningen in het kader van uw minimabeleid!
We rekenen graag op uw bereidheid om voor deze kwetsbare groep een goede oplossing te
vinden. Graag ontvangen we een reactie van uw kant op ons voorstel!
Met vriendelijke groet,
Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken Fryslan,
FSU,
Nanne de Jong, coördinator.

