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Beantwoording schriftelijke vragen op

lopende bestaanskosten

Geachte mevrouw Schenkel-Zandvoort,
U heeft op 25 april 2022 schriftelijke vragen gesteld over de oplopende kosten van levensonderhoud. In deze

brief leest u ons antwoord op deze vragen.
Vraag
Er gaat geen dag voorbij of we horen en lezen over de oplopende prijzen van zaken en goederen. Het kan niet

anders of mensen komen hierdoor in de financiële problemen.

We horen van mensen dat de prijzen voor energie verdriedubbelen. Er wordt tussen de vijfhonderd en
zeshonderd euro per maand aan voorschot gevraagd door energieleveranciers, tel daarbij de huur en de

zorgverzekering op en er blijft maar heel weinig over om van te leven. Met name mensen met een laag
inkomen en AOW-ers zonder pensioen komen in de problemen.
Eenmalig achthonderd euro, wat slechts een deel van deze mensen ter compensatie heeft ontvangen zal de
rode cijfers niet lang tegenhouden.

Onze vragen zijn;
1.

Heeft de gemeente nog mogelijkheden om deze mensen extra te ondersteunen?

2.

Zijn er mogelijkheden om naast een huur- en een zorgtoeslag ook een energietoeslag in te voeren voor
minima?

3- Is de gemeente van plan om extra preventieve maatregelen te nemen om mensen uit de schulden te
houden zoals meer voorlichting en het uitdelen van simpele energiebesparende producten zoals dat eerder
ook wel gebeurde.

4- Is de gemeente bereid om dit via de gemeentelijke pagina en via andere media te communiceren zodat
zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor ondersteuning en besparing.
Antwoord
*

1. De mogelijkheden om huishoudens financieel extra te ondersteunen zijn beperkt. Het inkomensbeleid is

voorbehouden aan het Rijk. De hoogte van uitkeringen voor de algemene kosten van het bestaan, waaronder
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de uitkeringen op grond van de Participatiewet en de uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet,
worden landelijk vastgesteld. Gemeenten hebben geen beleidsruimte om daarvan af te wijken.
POSTADRES

BEZOEKADRES

CONTACT

Postbus 15
9900 AA Appingedam

Kijk op onze website voor
adressen en openingstijden.

T 14 0596

E gemeente@eemsdelta.nl

eemsdelta.nl

PAGINA 2 van 2

De kosten voor energie, huur, de premie voor de zorgverzekering en ook die van de dagelijkse boodschappen
behoren tot de algemene kosten van het bestaan. Huishoudens worden geacht deze kosten te kunnen betalen

uit het voor hen vastgestelde inkomen.

Alleen als er in individuele situaties sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot hogere kosten kan
hiervoor aanvullende (bijzondere) bijstand worden verstrekt. Dit is dus geen generieke verstrekking op basis

van inkomenscategorieën maar een individuele vergoeding op huishoudniveau die is afgestemd op de

persoonlijke omstandigheden. In Eemsdelta merken we de hoog opgelopen gasprijzen aan als bijzondere
omstandigheden die voor veel van onze inwoners leiden tot hogere kosten. Er is beleid in voorbereiding om
deze huishoudens met maatwerk te ondersteunen.

2. De huurtoeslag en de zorgtoeslag zijn toeslagen gebaseerd op landelijke regelgeving die wordt uitgevoerd

door de Belastingdienst. Het is voor gemeenten niet mogelijk om generieke energietoeslagen in te voeren.
3. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak met diverse simpele maar ook uitgebreidere mogelijkheden van

energiebesparing. De energiecoaches met de bespaarbox maken daar onderdeel van uit.
4. Een uitgebreid communicatieplan, vooral voor onze inwoners, maar ook voor de interne organisatie en de

samenwerkende partners wordt als bijlage bij het plan van aanpak gevoegd.
Op 22 juni aanstaande staat er een informatiebijeenkomst voor de raad gepland. Tijdens deze bijeenkomst

informeren wij de raad over de mogelijkheden, de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de aanpak van

energiearmoede in Eemsdelta.

Wij gaan ervanuit uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord.
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