SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

Johan Steenbeek, Nieuw Sociaal

Datum indiening

:

21 maart 2022

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Ondersteuning financiele moeilijkheden

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

22 april 2022

Datum beantwoording

:

Toelichting: Het koopkrachtverlies voor velen is op dit moment enorm. Gezinnen zijn een paar honderd
euro per maand extra kwijt aan energie, dit naast alle andere uitgaven ook flink stijgen. Vele gezinnen
komen in financiële moeilijkheden zo is de verwachting, hetgeen wat ons zorgen baart.
Landelijk zijn er maatregelen om dit grote koopkrachtverlies te compenseren al is dit mogelijk niet
afdoende voor velen. Als Nieuw Sociaal willen wij dat de gemeente zich inspant om financiële problemen
en vervolgens erger mogelijk te voorkomen. Daarom hebben we de volgende vragen.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Inwoners met (beginnende) financiële problemen hebben vaak een gevoel van schaamte waardoor ze
niet direct aankloppen voor ondersteuning die we als gemeente kunnen bieden. Welke acties zetten
we als gemeente (extra) uit om de mogelijke grote groep inwoners te bereiken die nu beginnende
financiële problemen hebben of daarin terecht komen.
Antwoord:

2.

Hoe verlopen de contacten met de nutsleveranciers en woningbouwverenigingen op dit moment?
Wordt de gemeente (tijdig) geïnformeerd bij betalingsachterstanden om zodoende erger te kunnen
voorkomen? Is het, gezien de omstandigheden, mogelijk om hier meer nadruk bij instanties op te
leggen?
Antwoord:

3.

Als gemeente kunnen we inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een
energietoeslag uitkeren van €800,- . Worden inwoners, waarvan bekend is dat ze een inkomen rond
het sociaal minimum hebben, actief geïnformeerd over deze reeds uitgebreide mogelijkheid? Kan hier
vanuit de gemeente meer bekendheid aan gegeven worden?
Antwoord:

4.

Kunnen we als gemeente de beschikbare subsidies voor energiebesparende maatregelen ook meer
onder de aandacht brengen bij deze inwoners? Subsidies die vanuit het rijk nu ook flink verhoogd
worden.

5.

Kunnen we als gemeente mogelijk nog extra maatregelen nemen om financiële problemen van
inwoners te voorkomen?
Antwoord:

Tussenantwoord (indien van toepassing):
In verband met de beschikbare personele capaciteit, de extra werkzaamheden rondom het coalitieproces,
én het belang van een zorgvuldige beantwoording hebben wij meer tijd nodig dan de gestelde termijn van
30 dagen. Wij vragen u dan ook om verlenging van deze termijn met nog eens 30 dagen.

