SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)

Van

:

Aagje Bouwhuis, PvdA

Datum indiening

:

4 april 2022

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Stijging energiekosten en overige lasten

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

4 mei 2022
:

Datum beantwoording

:

:

Toelichting:
Vorige week gaf minister Schouten voor Armoedebeleid gemeenten groen licht om de energietoeslag aan
huishoudens uit te gaan keren. Ze riep gemeenten op vooruitlopend op de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel al tot betaling over te gaan. Huishoudens met een bijstandsuitkering waarvan de gegevens
vanuit het lokale minimabeleid bekend zijn, ontvangen in de meeste gemeenten in de periode half maart
tot half april automatisch het voor hen geldende bedrag op de rekening.
Voor zover duidelijk is de uitbetaling aan de eerste groep inwoners in onze gemeente nog niet gebeurd. Dit
terwijl de situatie alarmerend is. Volgens de Cliëntenraad zijn er inwoners die met een slaapzak op de
bank proberen de uitgaven aan energie te beperken. Ook inwoners met een laag inkomen komen in de
problemen. Naast hoge energieprijzen worden ze hard getroffen door stijgende kosten voor voedsel,
kleding en aan de pomp.
De PvdA vindt vertraging in de tegemoetkoming naar inwoners in SWF niet wenselijk en stelt de volgende
vragen;
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Wanneer ontvangen inwoners die een bijstanduitkering van onze gemeente ontvangen, de
energietoeslag van 800 euro?
Antwoord:
Uiterlijk op 30 april hebben ongeveer 1900 huishoudens in onze gemeente de eenmalige
energietoeslag automatisch op hun rekening gekregen. Dit was mogelijk omdat wij de
inkomstengegevens van deze huishoudens hebben; het gaat dan om mensen die een bijstandsuitkering
ontvangen of die zeer recent van een inkomensondersteunende regeling gebruik hebben gemaakt.
Inwoners die deze tegemoetkoming niet automatisch hebben gekregen, maar er toch voor in
aanmerking willen komen en aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 1 mei tot en met 30
september 2022 een aanvraag indienen.

2.

Kunnen mensen met een inkomen vlak boven van het sociaal minimum ook deze tegemoetkoming
verwachten?
Zo ja, aan welke eisen moeten deze mensen voldoen en hoe vragen zij deze tegemoetkoming aan?
Antwoord:
Ja. De regeling staat open voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Om een

voorbeeld te geven; de inkomensgrens van 120% bedraagt voor een echtpaar in de leeftijd tussen de
21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1871,50 inclusief vakantietoeslag. Voor een
alleenstaande in dezelfde leefijdscategorie is dit € 1310,05 inclusief vakantietoeslag.
Er zijn slechts een paar voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoning van €
800,00. Naast de inkomenseis moet de aanvrager uiteraard in onze gemeente wonen en er moet
sprake zijn van een zelfstandig huishouden. Zo komt bijvoorbeeld een inwoner die in een inrichting
verblijft niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
Op onze gemeentelijke website, sudwestfryslan.nl, staat een aanvraagformulier.
3.

Is de gemeente voornemens om mensen tot bijvoorbeeld 150% van het minimumloon een
energietoeslag te geven?
Antwoord:
Nee, het college heeft geen voornemen in die richting.

4.

Is de gemeente voornemens om naast de energietoeslag, ook eigen steunmaatregelen aan te bieden?
4A. Zo ja, waaraan wordt gedacht en is verruiming van de bijzondere bijstand regeling een
mogelijkheid?
4B. Zo nee, waarom treffen we geen extra eigen steunmaatregelen?
Antwoord:

5.

Waar kunnen inwoners terecht met vragen voor wat betreft dit onderwerp? Is er een verkorte
communicatielijn dmv bijvoorbeeld een meldpunt of speciaal telefoonnummer?
Antwoord:

Tussenantwoord (indien van toepassing):
Hierbij ontvangt u alvast de antwoorden op de vragen 1, 2 en 3. De antwoorden op de vragen 4 en 5
vergen iets meer tijd. We verwachten u op korte termijn een volledige reactie te kunnen geven.

