
Over de hele linie verbeteringen van aanvullend minimabeleid van 
gemeenten in Noord-Holland  
 
De Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBO-NH) hebben met een 
vervolgonderzoek naar het aanvullend minimabeleid aangetoond dat het aanvullende 
minimabeleid van gemeenten in drie jaar tijd verbeterd is 
 
Worden ouderen met een minimum inkomen rechtstreeks aangeschreven? 
Zijn er regelingen/mogelijkheden ter bevordering van maatschappelijke participatie? 
Vinden er (welzijns)huisbezoeken plaats om ouderen voor te lichten? 
Is er sprake van bestandskoppeling met de belastingdienst? 
 
Zomaar een greep uit de vragen die gesteld zijn aan de gemeenten in Noord-Holland 
 
De projectgroep Koopkracht van de SBO-NH heeft in 2008 een vervolgonderzoek naar het 
aanvullende minimabeleid onder alle gemeenten in Noord-Holland uitgevoerd. Maar liefst 56 
gemeenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Geconstateerd mag worden dat er ten 
opzichte van het eerste onderzoek van 2006, mede door belangenbehartiging van de lokale 
ouderenbonden, over de hele linie significante verbeteringen in het aanvullende minimabeleid te zien 
zijn.  
 
Maar er moet en kan nog veel gebeuren, aldus Hans Bruin, directeur van de SBO-NH. 
Het is de bedoeling dat de ouderenbonden op lokaal niveau er bij hun gemeenten op aandringen het 
aanvullend beleid nog verder te verbeteren en dat gemeenten ook zelf kritisch kijken naar hun beleid. 
Door de opzet van de notitie kunnen gemeenten nagaan hoe het beleid in andere gemeenten 
geregeld is en op basis hiervan hun beleid verbeteren 
Wij zullen dat proces stimuleren en ondersteunen. 
De SBO-NH is voorstander van een actieve overheid, die er alles aan doet om de meest kwetsbare 
ouderen op te sporen en te ondersteunen.  
 
Naar aanleiding van dit vervolgonderzoek naar het aanvullende minimabeleid zijn de volgende 
resultaten naar voren gekomen:  
De regio Zuid Kennemerland is het beste uit het vervolgonderzoek naar voren gekomen. Het aantal 
positieve antwoorden in deze regio is toegenomen met 34 (van 113 naar 147). Dit heeft vooral te 
maken met de gemeenten Bennebroek en Haarlemmerliede Spaarnwoude. De beide gemeenten 
hebben ieder 12 positieve antwoorden meer gescoord dan in het eerste onderzoek van 2006. 
De gemeente Zaanstad scoorde met een toename van 13 positieve antwoorden het beste van alle 
gemeenten in Noord-Holland.   
De gemeente die het slechtste scoorde is de gemeente Harenkarspel met een afname van 17 naar 16 
positieve antwoorden. 
Acht gemeenten hebben niet meegewerkt aan het onderzoek, namelijk de gemeente: Beverwijk, 
Enkhuizen, Oostzaan, Muiden, Wormerland, Zandvoort, Edam-Volendam en Purmerend.  
De twee laatst genoemde gemeenten hebben aan geen van de onderzoeken meegewerkt.  
Uit het vervolgonderzoek kwam tevens naar voren dat er maar vier gemeenten zijn die een specifiek 
beleid voeren ten aanzien van migranten ouderen. Dat zijn de gemeenten: Aalsmeer, Heemskerk, 
Ouder-Amstel en Velsen.  
 
 
 
Noot niet voor publicatie 
Voor een nadere toelichting op aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Hans Bruin, directeur 
van de SBO-NH, telnr. 06-36305839 
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BIJLAGE PERSBERICHT 
 
Provinciaal overzicht best scorende gemeenten 
Vragen algemeen beleid 
Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Hilversum, Weesp, Anna Paulowna, Den 
Helder, Harenkarspel, Wieringen, Heemskerk,Velsen, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik/N-Koggenland/Wognum, 
Opmeer, Koggenland, Waterland, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn,   
 
Vragen voorlichting 
Anna Paulowna, Bennebroek, Wervershoof, Zeevang. 
 
Vragen bestandskoppeling 
Niedorp 
 
Vragen, actief beleid 
Amstelveen 

 
Regionale overzichten van best scorende gemeenten  
Kop van Noord-Holland 
De gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel en Wieringen scoren het best inzake de 
vragen over het algemeen beleid. 
De gemeente Anna Paulowna scoort het best op de vragen inzake voorlichting. 
De gemeenten Niedorp scoort het best op het onderdeel bestandskoppeling. 
De gemeenten Den Helder en Schagen scoren het best op de vragen inzake het actief beleid.  
 
West-Friesland 
De gemeenten Hoorn, Medemblik, Wognum, Noorder-Koggenland, Opmeer en Koggenland scoren 
het best inzake de vragen over algemeen beleid. 
De gemeente Wervershoof scoort het best op de vragen over voorlichting. 
De gemeenten Koggenland, Opmeer en Stedebroec scoren het best op het onderdeel 
bestandskoppeling. 
De gemeenten Drechterland en Koggenland scoren het best op de vragen over het actief beleid. 
 
Noord-Kennemerland 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk scoren het best inzake de 
vragen over het algemeen beleid. 
De gemeente Alkmaar, Graft-de Rijp, Heiloo en Langedijk scoren het best op de vragen inzake 
voorlichting. 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk scoren het best op het 
onderdeel bestandskoppeling 
De gemeente Heiloo scoort het best op de vragen inzake het actief beleid. 
 
Midden-Kennemerland 
De gemeenten Heemskerk en Velsen scoren het best op het onderdeel algemeen beleid. 
De gemeente Uitgeest scoort het best op de vragen inzake voorlichting. 
De gemeenten Heemskerk en Uitgeest scoren het best op het onderdeel bestandskoppeling 
De gemeente Velsen scoort het best op de vragen inzake het actief beleid.  
 
Zuid-Kennemerland 
De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Heemstede 
scoren het best op het terrein van algemeen beleid. 
De gemeente Bennebroek scoort het best op de vragen inzake voorlichting. 
De gemeente Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Heemstede 
scoren het hoogst op de vragen inzake bestandskoppeling. 
De gemeente Bloemendaal scoort het best op de vragen inzake het actief beleid. 



 
 
Amstelland/Meerlanden 
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Uithoorn scoren het best op het 
onderdeel algemeen beleid. 
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn scoren het best op de vragen inzake voorlichting. 
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn scoren het hoogst op de vragen inzake bestandskoppeling. 
De gemeente Amstelveen scoort  het best op de vragen inzake het actief beleid.  
 
Zaanstreek-Waterland 
De gemeente Waterland scoort het best op het terrein van algemeen beleid. 
De gemeente Zeevang scoort het best op de vragen inzake voorlichting. 
De gemeente Zaanstad scoort het best op de vragen over bestandskoppeling. 
De gemeenten Beemster, Zaanstad en Zeevang scoren het best de vragen over het actief beleid. 
 
Gooi en Vechtstreek 
De gemeenten Hilversum en Weesp scoren het best de vragen over het algemeen beleid.  
De gemeenten Blaricum, Huizen en Laren scoren het best op de vragen over voorlichting. 
De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Weesp scoren het best op de vragen 
inzake bestandskoppeling. 
De gemeenten Hilversum en Weesp scoren het best op de vragen inzake actief beleid.  

 


