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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 
 
Deze mededeling is om u te informeren over ca. 650 brieven die begin maart zijn verstuurd 
naar alle inwoners van Huizen die in 2023 naar verwachting de leeftijd van 67 jaar bereiken. 
Deze brief is verstuurd om deze groep inwoners te informeren over de beschikbare 
inkomensvoorzieningen die de overheid biedt. Juist rond de AOW leeftijd krijgen veel 
ouderen namelijk te maken met een verandering in inkomen. Uit de publicatie ‘Met te weinig 
genoegen nemen’ van de Nationale ombudsman blijkt dat veel ouderen niet bekend zijn met 
de verschillende financiële regelingen van de overheid.  
 
Hoewel we hier als gemeente al op inzetten, onder andere door communicatie via 
intermediairs en preventieve huisbezoeken, ontbrak een proactieve benadering voor de 
doelgroep die de AOW leeftijd bereikt, of net bereikt heeft. Vanwege de mogelijke 
verandering in inkomen waar rond deze leeftijd sprake van kan zijn, is besloten om deze 
doelgroep proactief te benaderen door middel van een brief. 
 
Deze brief beperkt zich niet tot de relevante lokale en landelijke inkomensvoorzieningen, 
maar bespreekt ook waar inwoners terecht kunnen voor meer informatie en hulp bij het 
aanvragen. Ook bespreekt de brief een aantal overige zaken, zoals vrijwilligerswerk en 
mantelzorg.  
 
Een voorbeeld van de brief die is verstuurd, vindt u in de bijlage. Deze brief zal jaarlijks 
verstuurd worden aan de inwoners die in dat jaar naar verwachting de leeftijd van 67 
bereiken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin van Werven 
 
 
 

 



 
 
 

In 2023 bereikt u hopelijk de leeftijd van 67 jaar. (Alvast) gefeliciteerd met deze mijlpaal!  
 
Veel ouderen maken geen gebruik van beschikbare inkomensvoorzieningen 
De AOW-leeftijd stijgt tot 2024 naar 67 jaar. Waarschijnlijk krijgt u te maken met een 
verandering in inkomen.  
Soms zorgt dat voor knelpunten om met het nieuwe inkomen uit te komen. Uit landelijk 
onderzoek is gebleken dat veel ouderen ten onrechte geen gebruik maken van de 
beschikbare inkomensvoorzieningen. In deze brief informeren wij u daarom over dergelijke 
voorzieningen. 
 
Welke inkomensvoorzieningen zijn er?  
- Huurtoeslag: de hoogte van eventuele huurtoeslag hangt af van de huurprijs en het 

(gezamenlijke) inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het 
kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Krijgt u nog geen 
huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de site van de belastingdienst om te zien 
of u huurtoeslag kunt krijgen.  

- Zorgtoeslag: de hoogte van zorgtoeslag hangt af van het inkomen. In 2023 mag uw 
inkomen niet hoger zijn dan € 38.520 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag 
uw inkomen niet hoger zijn dan € 48.224 per jaar. Ook voor zorgtoeslag kunt u een 
proefberekening maken op de site van de belastingdienst.   

- Collectieve zorgverzekering via de gemeente: deze is vooral handig wanneer u hoge 
zorgkosten heeft of verwacht. U kunt hier gebruik van maken bij een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm. Aanmelden of overstappen kan vóór 1 januari van elk jaar via  
gezondverzekerd.nl. Meer informatie vindt u op 
www.maatschappelijkezaken.nl/collectieve-zorgverzekering  
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Meer informatie over inkomensvoorzieningen 
Op de website www.belastingdienst.nl kunt u onder het kopje “Toeslagen” nagaan óf en voor 
welke toeslagen u in aanmerking komt. U kunt deze toeslagen vaak ook achteraf aanvragen, 
wanneer u zeker weet wat uw inkomen in een bepaald jaar was. Zo voorkomt u, dat u later 
geld moet terugbetalen.  
 
Voor informatie en hulp bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen kunt u terecht bij:  
- Wegwijs Holleblok: elke woensdagochtend kunt u tussen 10 en 12 uur terecht in 

wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2 in Huizen. Onder andere voor hulp bij het invullen van 
formulieren. Contactpersoon van Versa Welzijn: Wanda Griffioen, tel. 06 46 79 93 75.   

- Het Digitale Informatiepunt Overheid bij de Bibliotheek in Huizen aan Plein 2000 nr. 1, belt 
u met 035 5257410 (vestiging Huizen) voor meer informatie over de verschillende inloop- 
spreekuren.  

- Het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken van de gemeente, bereikbaar via 
info@maatschappelijkezaken.nl of (035) 528 12 47, zie ook: 
www.maatschappelijkezaken.nl/geldzaken 

 
Overige zaken 
In de levensfase, die voor u ligt, krijgt u mogelijk met meer veranderingen te maken.  
- Wellicht krijgt u meer vrije tijd en wilt u deze op een leuke en/of zinvolle manier invullen. 

Op de sociale kaart https://www.maatschappelijkezaken.nl/sociale-kaart-gemeente-huizen 
vindt u informatie over verschillende activiteiten en vrijwilligerswerk in Huizen.  

- Vrijwilligerswerk: via de Vrijwilligerscentrale Huizen kunt u een vrijwillige bijdrage leveren. 
Via www.vchuizen.nl vindt u meer informatie over projecten en vrijwilligerswerk. 

- Mantelzorg: misschien bent u mantelzorger en heeft u daardoor juist minder vrije tijd. 
Sociaal werkers van Versa welzijn kunnen u informeren over en zo nodig ondersteunen bij 
uw rol als mantelzorger, zie: www.versawelzijn.nl/mantelzorgers/ondersteuning/  

- Wanneer u in de (verre) toekomst graag wilt wonen in een gelijkvloerse huurwoning, denkt 
u er dan aan om u op tijd in te schrijven bij Woningnet. Tegen de tijd dat uw wens 
concreet wordt, heeft u alvast voldoende zoekwaarde opgebouwd. U komt dan sneller in 
aanmerking voor de woning van uw keuze. Via www.woningnetgooienvechtstreek.nl kunt 
u zich inschrijven. De kosten bedragen €15,- per jaar. 

 
Vragen 
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met het Informatiepunt 
Maatschappelijke Zaken via (035) 528 12 47 of info@maatschappelijkezaken.nl  

 
Op de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de wet bescherming persoonsgegevens van 

toepassing. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Karin van Werven 
Wethouder ouderenbeleid 
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