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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen,

De PvdA heeft op 2 oktober 2021 aan het college vragen gesteld over energiearmoede. In deze brief
leest u de antwoorden van het college.

1. Klopt het dat mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm nu niet in
aanmerking komen voor een vergoeding voor onverwacht hoge energiekosten?
Dat klopt. Energiekosten worden beschouwd als normale kosten van het bestaan en bijzondere
bijstand wordt alleen verleend voor bijzondere kosten die niet anderszins vergoed worden.
Inwoners die als gevolg van ziekte meer moeten stoken dan gebruikelijk, komen op basis van
bijzondere bijstand wel in aanmerking voor een extra vergoeding van maximaal € 20,- per maand.

2. Is het College het met de PvdA eens dat er gezien de huidige energiemarkt sprake kan zijn
van bijzondere omstandigheden, waaruit noodzakelijke kosten kunnen voortvloeien,
namelijk een plotseling veel hogere energierekening?
Energiekosten worden jaarlijks hoger voor iedereen. Niet alleen voor minima en worden derhalve,
ondanks dat zij een hogere druk kunnen leggen op het inkomen van minima, nog steeds
beschouwd als normale kosten van het bestaan. Het is daarom de vraag of een plotselinge hogere
energierekening wel als bijzonder kan worden aangemerkt specifiek voor minima. Deze geldt
immers ook voor iedereen. Inmiddels heeft het kabinet laten weten de energierekening voor
iedereen met zo een € 400,- te verlagen door een tijdelijke verlaging van de belastingen op
energie. Hiermee komt het Rijk grotendeels tegemoet aan de extra te verwachten kosten per
huishouden. Daarnaast erkent het Rijk wel dat de klap van de hogere energierekening voor minima
groter zal zijn en stelt daarom aanvullend 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor
energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen gemeenten gericht aan de slag in buurten waar
veel energiearmoede voorkomt. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met
woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee
energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met
bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door
energieteams langs gezinnen te laten gaan.
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De door het Rijk genoemde oplossingen ten aanzien van het energiezuiniger maken van woningen
en het geven van advies worden in Huizen al geboden. Zo kan er bijvoorbeeld door zowel huurders
als woningeigenaren al subsidie worden aangevraagd voor het nemen van eenvoudige
energiebesparende maatregelen. De bedragen van deze subsidie zijn wel beperkt waardoor maar
een deel van de energiebesparende maatregelen kan worden toegepast. Ook kunnen Huizer
inwoners gebruik maken van de energiecoaches van DuurzaamHuizen. Zij geven gratis advies en
helpen huiseigenaren en huurders een goede afweging te maken bij energiebesparende en
verduurzamende maatregelen.
Alle bestaande regelingen voor energiebesparing staan vermeld op https://www.huizen.nl/huizen
klimaatbewust/. Niet iedereen maakt op dit moment gebruik van deze regelingen. Dit zal deels
komen door onbekendheid van de regelingen maar ook het moeten aanvragen van een subsidie
kan drempelverhogend werken. Bij de inzet van de extra middelen zal daarom de nadruk in ieder
geval liggen op het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden van aanvullende energiebesparende
maatregelen. Daarnaast zal pro-actiever worden ingezet op het adviseren van inwoners over alle
mogelijkheden rondom energiebesparing. Hoe wij dit precies gaan doen zal de komende periode
verder worden uitgewerkt. Het college zal de raad hiervan op de hoogte houden.

3. Ziet het College mogelijkheden om de regels voor de bijzondere bijstand, desnoods tijdelijk,
flexibeler toe te passen, waardoor mensen die voor plotseling hoge energiekosten komen te
staan, hiervoor bij de gemeente terecht kunnen?
Omdat de hogere kosten voor iedereen gelden, zal het moeilijk zijn om onder de huidige wetgeving
de extra kosten als bijzonder aan te merken. Altijd geldt wel dat binnen de bijzondere bijstand
uitzonderingen mogelijk zijn. Dit kan echter niet op grote schaal.

4. Of ziet het College andere mogelijkheden om mensen met acute problemen te helpen?
Met de genomen maatregelen van het Rijk en de aanvullende middelen voor gemeenten, zal een
groot deel van de problemen die minima ondervinden kunnen worden opgelost. Daarnaast blijft
gelden dat wanneer er sprake is van een acute situatie, de gemeente altijd op casusniveau zal
kijken hoe een inwoner direct geholpen kan worden.

Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met D. Willems van het team
bereikbaar op 035-5281 456 of via d.willems~huizen.nl.

Met vriendelijke groet,

burg meester en wethouders,

~*~.uIsen
~entesecretaris

/


