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Op 7 juni 2022 heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld over energiearmoede. Hierbij
ontvangt u de beantwoording.

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?
Voor de Coronacrisis waren er is Alblasserdam 8.070 huishoudens in Alblasserdam (bron: OCD)
waarvan er volgens het CBS 920 huishoudens tot 120% van het sociaal minimum inkomen behoren
(bron: CBS). In het genoemde aantal van 920 zijn de uitkeringen in kader van bijvoorbeeld WIA,
Wajong, AOW wel meegenomen.
In 2022 zijn er in Alblasserdam 8.170 huishoudens (bron: OCD) waarvan er bij de SDD 452
huishoudens tot 120% van het sociaal minimum inkomen staan geregistreerd die automatisch in
aanmerking komen voor de energietoeslag van € 800,-. In het genoemde aantal van 452 zijn de
uitkeringen in kader van bijvoorbeeld WIA, Wajong, AOW niet meegenomen.
Daarnaast heeft de SDD 307 aanvragen van huishoudens met een inkomen tussen 120% -130% van
het sociaal minimum ontvangen. Dit kunnen Alblasserdamse huishoudens betreffen die niet per
definitie staan geregistreerd bij de SDD, maar dus wel een laag inkomen kennen. Deze huishoudens
kunnen in aanmerking komen (na toetsing SDD) voor een energietoeslag van € 600,-.

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?
Via samenwerking in het Platform Geldzaken met onder andere het Brughuis (met o.a. de sociale
raadslieden en de maatschappelijk werkers), Diaconaal Platform Alblasserdam, Schuldhulpmaatje,
Voedselbank, het onderwijs, Stichting Leergeld en de SDD worden huishoudens bereikt, gevolgd en
geholpen.
Daarnaast wordt gewerkt met een vroegsignaleringssysteem, waarin huishoudens met 1 maand
betaalachterstand bij nutsbedrijven, zorgverzekeraars en huur worden gemeld. Het melden gebeurt
door dezelfde nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars. De huishoudens ontvangen bij
€500, - betaalachterstand een brief. Vanaf €750,- betaalachterstand of terugkerende
betaalachterstand volgt een huisbezoek.
Kunt u deze vraag verder uitsplitsen in activiteiten van zowel de gemeente Alblasserdam als de
SDD, als uitvoerder van deze regeling?
De uitvoering van de energieregeling ligt bij de SDD. Zij hebben aan de huishoudens tot 120% WSM
de energietoeslag van €800,- automatisch overgemaakt.
Huishoudens tussen 120% en 130% WSM dienen zelf aan te vragen bij de SDD. Daarover zijn lokaal
de SWA, Sociale Basis (MEEVivenz) en Schuldhulpmaatje geïnformeerd. Inwoners kunnen bij het
Brughuis terecht voor hulp bij de aanvraag. In de nieuwsbrief Geldzaken van april 2022 heeft een
artikel gestaan over de wijze van toekennen en aanvragen.
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Met vervolgens een onderverdeling:
Het aantal aanvragen tot nu toe:
307 huishoudens van niet-uitkeringsgerechtigden tot 130% WSM hebben een aanvraag gedaan voor
€600 energiecompensatie. De uitkeringsgerechtigden (cliënten van de SDD) worden ambtshalve
behandeld: zij ontvangen automatisch de energietoeslag van € 800,- en hoeven geen aanvraag te
doen.
Hoeveel is reeds uitgekeerd:
Ambtshalve is € 800,- uitgekeerd aan 452 huishoudens in Alblasserdam.
Intussen zijn er van de in totaal 307 aanvragen tot 130% WSM 35 van de 49 behandelde aanvragen
goedgekeurd.
Resultaat: 487 huishoudens (452 + 35, peildatum 16 juni 2022)
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?
Alblasserdam hanteert, net als de overige Drechtsteden, de volgende regeling:
€ 800 voor huishoudens tot 120 % WSM
€ 600 voor huishoudens van 120% WSM tot 130% WSM
Waarom is de wijze van uitkeren van deze regeling waarvoor u gekozen heeft niet voorgelegd
aan de raden van de Drechtsteden?
De eenmalige energietoeslag is een categorale vorm van bijzondere bijstand. Toekennen van
bijzondere bijstand is een bevoegdheid die afgesproken is in de Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal (GRS). De beleidsregel om ook 130% hiervoor in aanmerking te laten komen, is tevens een
bevoegdheid van de GRS.
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?
Hiervoor is reeds een beleidsregel gemaakt binnen de GRS, zie hierboven.
zo nee, kunt u aangeven waarom niet? N.v.t.
Zo ja, welke stappen kan en gaat u hierop ondernemen om dit wel te bereiken?
De volledige informatie hierover staat in de toegezonden Raadsinformatiebrief over de éénmalige
energietoeslag met de datum 13 april 2022.
Wij menen hiermee uw vragen te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris
S. van Heeren

de burgemeester
J.G.A. Paans
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