Armoedebestrijding ouderen

AANVALSPLAN ARMOEDE AMSTERDAM!
Met het aanvalsplan bindt Amsterdam met verhevigde inzet
de strijd aan tegen de aanhoudende armoede in de stad.
Voor de bestrijding ervan trekt Amsterdam elk jaar 20 miljoen
extra uit. Het doel is Amsterdamse minima zo te ondersteunen
dat zij weer mee kunnen doen.
De gemeente onderkent dat armoede meestal gepaard gaat
met een slechte gezondheid (onderzoek AMC), uitsluiting
(rapport SCP) en sociaal isolement (OIS). Daarom start
Amsterdam met de integrale aanpak van armoede.

Inkomen

Amsterdammers met een inkomen tot 120% van het wettelijk
sociaal minimum komen in aanmerking voor gemeentelijke
armoederegelingen. Deze worden toegankelijker en
eenvoudiger. Met een druk op de computerknop moet
je kunnen zien waar je recht op hebt.

Meedoen
Amsterdamse minima moeten ook naar het museum of de
bibliotheek kunnen gaan. Zij krijgen een gratis bibliotheekpas.
Het is dan wel jammer dat het College langs andere weg van
plan is wederom te bezuinigen op het bibliotheekwerk
(tot één miljoen euro in 2018).
Oudere minima mogen gratis reizen met metro, bus of tram.
Nu ook voor negenen. Verder kunnen uitkeringsgerechtigden
participatievouchers (Makkies) verdienen door vrijwilligerswerk
te doen. Deze tegoedbonnen kunnen zij besteden bij winkels in

de buurt. De Ouderenadviesraad Zuidoost ziet graag dat ook
ouderen deze vouchers kunnen verdienen.

Proeftuinen integrale aanpak armoede

Amsterdam start in een aantal buurten proeftuinen met een
aanpak gericht op gezond eten, bewegen, bijles, sociale vaardigheden en activering. Scholen krijgen een centrale rol. Deze
aanpak richt zich vooralsnog niet op ouderen. Maar ook oudere
minima eten vaak slecht, kampen veelal met een zwakke gezondheid en bewegen te weinig.

De oudere Amsterdammer

Het Aanvalsplan schets het navolgende beeld van de oudere
Amsterdammer (p. 74). De inkomenspositie van ouderen is de
laatste tien jaar verbeterd, maar niet voor mensen met alleen
AOW. Van de Amsterdamse ouderen behoort 22% tot de minima. Dat waren er 19.000 in 2012: de helft van Nederlandse afkomst en veel alleenstaande vrouwen. Oudere minima van nietNederlandse afkomst hebben een onvolledige AOW. Zij komen
in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen (AIO). Opleidingsniveau en inkomenspositie zijn van
invloed op de gezondheid van veel ouderen. Het verschil in
levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide ouderen
bedraagt gemiddeld 7 jaar (onderzoek AMC). De veranderingen
die sinds 1 januari 2015 zijn ingevoerd en de bezuinigingen die
daarmee gepaard gaan, raken de kwetsbare ouderen flink.
Verhoging van de eigen bijdrage en versobering van het pensioen raken hun direct in hun portemonnee. Het grotere beroep
op de zelfredzaamheid van ouderen brengt de kwetsbaren
zonder sociaal netwerk mogelijk in de problemen.
Het risico op sociaal isolement neemt verder toe.
Aanvalsplan Armoede Amsterdam
Armoede en sociaal isolement
Armoede onder ouderen komt nooit alleen.
Zij gaat gepaard met sociaal isolement,
een slechtere gezondheid en gebrek aan mobiliteit.
Die omstandigheden versterken elkaar.
Amsterdam, vindt de Oar Zo, zou meer kunnen doen
dan alleen de gevolgen van armoede verlichten.
Het moet ook de oorzaken aanpakken.

Het liefst in samenhang.
Gerichte aanpak
De Oar Zo ziet graag dat het armoedebeleid zich ook
langduriger op de ouderen richt die de regie verliezen.
En op het voorkómen van armoede.
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