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Geachte raadsleden,
Op 25 augustus 2022 hebben wij vragen ontvangen van de PvdA en GroenLinks over
toenemende armoede. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen.
Vraag 1
a. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in Huizen en wordt
daar momenteel onderzoek naar gedaan?
Antwoord: Dit hebben we niet in beeld, omdat deze mensen niet allemaal bekend zijn bij de
gemeente. Hier kunnen alleen grove schattingen van gemaakt worden op basis van
landelijke cijfers. Wel is het zo dat we voor de bijzondere bijstand werken met een
draagkrachtberekening. Inwoners die door de inflatie en hoge energiekosten minder te
besteden hebben, kunnen onder de huidige omstandigheden daarom wel recht hebben op
extra hulp van de gemeente als zij door de draagkrachtberekening onder 120% van de
bijstandsnorm uitkomen.
Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de
b.
raad delen?
Antwoord: Zoals bij a aangegeven hebben wij deze doelgroep niet in beeld.
c. Is de gemeente Huizen bereid om het voorbeeld van Hilversum te volgen?
Antwoord: Op dit moment sluiten we aan bij onze overige minimaregelingen. Met de
incidentele financiële middelen die we van het Rijk hebben ontvangen, hebben we eerder dit
jaar een regeling voorde energietoeslag voor huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm
kunnen treffen; deze inkomensgrens was ook het uitgangspunt van het Rijk. We
onderzoeken of het noodzakelijk is om de doelgroep voor energietoeslag uit te breiden.
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Vanzelfsprekend is erin bijzondere gevallen ruimte voor maatwerk binnen de bijzondere
bijstand. Ook zetten we in op vroegsignalering. Op dit moment kiezen we er niet voor om een
generieke maatregel te treffen voor een bredere doelgroep zoals in Hilversum. Daarbij geldt
ook dat het Rijk aanvullende maatregelen heeft aangekondigd voor 2023, maar ook naar alle
waarschijnlijkheid nog in 2022. Wij wachten dit Rijksbeleid af.
e. Zo ja, wanneer kunnen de inwoners een bericht hierover verwachten?
Antwoord: Zodra bekend is welke maatregelen het Rijk gaat treffen, wordt er voor ons ook
meer duidelijk over welke acties we lokaal moeten ondernemen en zullen we inwoners
hiervan op de hoogte stellen.
Vraag 2
a. Hoeveel aanvragen voor de energietoeslag zijn tot op heden in onze gemeente
uitgekeerd?
Antwoord: Op dit moment zijn er 1386 energietoeslagen uitgekeerd in de gemeente Huizen.
b. En betreft dat dan de eerste €800,- die door het Rijk is toegezegd?
Antwoord: Ja, dit betreft de eerste € 800,- en op 15 september is ook de aanvullende € 500,uitbetaald.
c. Zijn er ook aanvragen afgewezen en zo ja, op welke grond?
Antwoord: Ja, er zijn ook aanvragen afgewezen op diverse gronden. De meeste afwijzingen
zijn gedaan in verband met de hoogte van het inkomen. In Huizen gaat het om 92 afgewezen
aanvragen.
d. Bij ondergebruik, kunt u toezeggen dat er meer aandacht aan de energietoeslagen
wordt geschonken?
Antwoord: Door de generieke toekenning die we hebben gedaan aan alle bij ons bekende
minima en op basis van een doorberekening van het aantal rechthebbenden met een
inkomen tot 120% kunnen wij constateren dat er in Huizen geen sprake is van ondergebruik.
We blijven hoe dan ook aandacht aan de energietoeslag besteden via gebruikelijke media.
Vraag 3
a. Is er al meer bekend over de tweede tranche van €500,-, die het Rijk heeft
toegezegd?
Antwoord: De gelden zijn nog niet van het Rijk ontvangen, maar er zijn geen belemmeringen
om deze vroegtijdig uit te betalen.
c.
Zo ja, wanneer gaan deze bedragen uitbetaald worden?
Antwoord: De € 500,- is uitbetaald op 15 september.
Vraag 4
Dit gaat over het afsluiten van gas en elektra bij huishoudens die het moeilijk hebben
door de inflatie en stijgende energieprijzen.
a. Kan het college inschatten hoe groot het risico hierop is bij huishoudens in de
gemeente Huizen?
Antwoord: Het is moeilijk in te schatten hoeveel inwoners en in welke mate hiervan last
ondervinden. Net als in andere gemeenten Nederland zal dit in toenemende mate bij
huishoudens in de gemeente Huizen een probleem worden. Dit is ook de reden dat het Rijk
aanvullende stappen gaat nemen. In het kader van vroegsignalering benaderen we inwoners
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waarvan we weten dat er betalingsachterstanden ontstaan voor een maatwerkgesprek met
een van onze consulenten om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat te kunnen
bieden.
b. Is het college met PvdA en GroenLinks eens dat het noodzakelijk is te voorkomen
dat gas en elektra worden afgesloten bij mensen die door de energiecrisis hun
rekening niet meer kunnen betalen?
Antwoord: Het college onderschrijft dit. Dit moet te allen tijde voorkomen worden. Met de
inzet van vroegsignalering proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen en
dergelijke situaties te voorkomen.
c. Zo ja welke maatregelen/voorzieningen gaat u daarvoor treffen?
Antwoord: In Huizen werken we integraal. Dit betekent dat samen met consulenten gekeken
wordt naar de gehele situatie van een inwoner. Dit betekent ook dat we alle mogelijke hulp
inzetten, waaronder minimaregelingen en indien nodig schuldhulpverlening. We hebben een
breed pakket aan regelingen die indirect een bijdrage kunnen leveren aan lastenverlichting.
Vraag 5
Er is in Huizen altijd ruimte voor maatwerk. Gezien de moeilijke situatie voor
a.
veel huishoudens, bent u bereid dit maatwerk ruimhartig toe te passen en bij
grensgevallen een positief besluit te nemen?
Antwoord: Binnen de grenzen van wet en regelgeving passen wij maatwerk toe, we kijken
samen met de inwoner naar een passende oplossing die aansluit op zijn situatie.
Vraag 6
a. Is het mogelijk dat studenten, mits zij zelfstandig wonen, ook een aanvraag kunnen
indienen?
Antwoord: Op dit moment sluiten we aan op het advies van het Rijk om studenten uit te
sluiten. Dit omdat hun woonsituatie en dus ook de energiekosten erg divers zijn. Als
gemeente wachten we op meer nieuws uit het Rijk voordat we hier keuzes in maken.
b. Elders zijn hierover met succes rechtszaken gevoerd, dus er zijn al precedenten. In
feite zou volgens ons, iedere zelfstandig wonende, met welke inkomstenbron dan ook,
in aanmerking moeten komen. Deelt u deze mening.
Antwoord: Uiteraard willen we iedereen helpen die in de problemen komt, maar dat kan
helaas niet. Voor jongvolwassenen geldt dat ouders een zorgplicht hebben voor kinderen tot
21 jaar, dit is vermoedelijk ook een van de redenen waarom het Rijk voor deze leeftijdsgrens
heeft gekozen. We sluiten aan op de door het Rijk meegegeven handvatten en richtlijnen
met betrekking tot het verstrekken van deze gelden.
Wij hebben voor de energietoeslag het uitgangspunt genomen dat de rechthebbende een
energiecontract op zijn naam heeft staan en dus de energiekosten betaalt. Zelfstandig
wonen betekent niet per definitie dat er sprake is van energiekosten. Zoals eerder
aangegeven, geldt met name voor studenten dat de woonsituatie divers is en moeilijk te
definiëren is door wie en hoeveel energiekosten er betaald worden. Wel houden wij rekening
met energiekosten die verrekend zijn in de huurprijs. Hierdoor bereiken we een bredere
doelgroep.
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Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met M. Haak van de afdeling
Maatschappelijk Beleid, bereikbaar op 035-5281118 of via m.haak huizen.nl.

geanonimiseerd

geanonimiseerd

Vragen PvdA en Groen Links: Wat te doen aan de toenemende armoede
Geacht college,
De afgelopen maanden is in toenemende mate duidelijk geworden in welke mate de almaar
stijgende kosten voor energie en levensonderhoud, in combinatie met de hoge inflatie, van
invloed zijn op een grote groep inwoners van onze gemeente.
Niet alleen de minima, maar ook de inwoners van onze gemeente met een iets hoger
inkomen, komen niet of nauwelijks meer rond. Landelijk zien we de betalingsachterstanden
bij deze groepen toenemen. Steeds meer gemeenten verruimen daarom de inkomensgrens
voor de energietoeslagen naar een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. Pas nog
heeft de gemeente Hilversum laten weten dit te gaan doen. In Gooise Meren zijn hier ook
vragen over gesteld. De fracties van de PvdA en Groen Links zien graag dat Huizen, onze
buurgemeenten hierin volgt, en hebben daarom de volgende vragen:
Vraag 1

a. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in Huizen en wordt daar
momenteel onderzoek naar gedaan?
b. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad
delen?

c. Is de gemeente Huizen bereid om het voorbeeld van Hilversum te volgen?
d. Zo nee, waarom niet?
e. Zo ja, wanneer kunnen de inwoners een bericht hierover verwachten?

Vraag 2
a. Hoeveel aanvragen voor de energietoeslag zijn tot op heden in onze gemeente
uitgekeerd?
b. En betreft dat dan de eerste €800,- die door het Rijk is toegezegd?
c. Zijn er ook aanvragen afgewezen en zo ja, op welke grond?
d. Bij ondergebruik, kunt u toezeggen dat er meer aandacht aan de
energietoeslagen wordt geschonken?
Vraag 3
a. Is er al meer bekend over de tweede tranche van €500,-, die het Rijk heeft
toegezegd?
b. Zo ja, wanneer gaan deze bedragen uitbetaald worden?
Vraag 4
Dit gaat over het afsluiten van gas en elektra bij huishoudens die het moeilijk hebben door
de inflatie en stijgende energieprijzen.
a. Kan het college inschatten hoe groot het risico hierop is bij huishoudens in de gemeente
Huizen?

b. Is het college met PvdA en GroenLinks eens dat het noodzakelijk is te voorkomen dat gas en
elektra worden afgesloten bij mensen die door de energiecrisis hun rekening niet meer
kunnen betalen?
c. Zo ja, welke maatregelen/voorzieningen gaat u daarvoor treffen?

Vraag 5
Er is in Huizen altijd ruimte voor maatwerk. Gezien de moeilijke situatie voor veel
huishoudens, bent u bereid dit maatwerk ruimhartig toe te passen en bij grensgevallen een
positief besluit te nemen?
Vraag 6
a. Is het mogelijk dat studenten, mits zij zelfstandig wonen, ook een aanvraag kunnen
indienen?
b. Elders zijn hierover met succes rechtszaken gevoerd, dus er zijn al precedenten. In
feite zou volgens ons, iedere zelfstandig wonende, met welke inkomstenbron dan
ook, in aanmerking moeten komen. Deelt u deze mening?

