Schriftelijke vragen
(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een
toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge
beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden
per omgaande aan de indiener teruggestuurd.
2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de
burgemeester worden gebracht.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig
dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de
eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan
plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de
vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier
aan de leden van de raad toegezonden.
5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering
en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de
op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de
burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
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Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden.

Gevraagd wordt de vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden.
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Toelichting:
Het Armoedefonds ziet een trend dat steeds meer mensen die boven de
armoedegrens leven financieel in de knel komen. 67 procent van de lokale
hulporganisaties ziet momenteel een stijging in hulpvragen. In de toekomst verwacht
86 procent van de organisaties dat meer Nederlanders financiële problemen gaan
ondervinden door onder meer de stijgende kosten van levensonderhoud (Bron nji.nl)
Ten tijde van de coronapandemie, met de gestegen energieprijzen en oplopende
inflatie zijn wij als PvdA fractie bezorgd wat dit doet met de armoedecijfers in
Alblasserdam.
- Kunt u specificeren wat de armoedecijfers in Alblasserdam waren voor het
starten van de coronacrisis en de fase waarin we nu heden ten dage verkeren
met betrekking tot de gestegen energieprijzen en inflatie?
- Welke specifieke maatregelen zet u in om de kwetsbare groep bewoners,
gezinnen die in armoede verkeren, ten gevolge van de gestegen energieprijzen
te bereiken, te volgen en te helpen?
Kunt u deze vraag verder uitsplitsen in activiteiten van zowel de gemeente
Alblasserdam als de SDD, als uitvoerder van deze regeling? Met vervolgens
een onderverdeling:
. Het aantal aanvragen tot nu toe.
. Hoeveel is reeds uitgekeerd.
. Resultaat.
- Het kabinet heeft als richtlijn dat huishoudens tot 120% van het sociaal
minimum in aanmerking komen voor € 800 compensatie voor gestegen
energieprijzen.
Wat is het vastgestelde percentage van het sociaal minimum in Alblasserdam?
- Waarom is de wijze van uitkeren van deze regeling waarvoor u gekozen heeft
niet voorgelegd aan de raden van de Drechtsteden?
- De verwachting is dat steeds meer werkenden en middeninkomens financieel
niet gaan rondkomen.
Hoe staat u tegenover het voorstel om de groep die aanspraak kan maken op
de energietoeslag te verhogen tot 130% van het sociaal minimum?
. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
. Zo ja, welke stappen kan en gaat u hierop ondernemen om dit wel te
bereiken?
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