
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 21 april 2022 

in de vergaderruimte van de Buitendienst. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

  de heer T. Hommersom 

  mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

de heer R. Tiesing  

mevrouw C. Legemaat 

mevrouw T. Bloem, ambtelijk secretaris 

 

Afwezig: mevrouw H. Leusink, secretaris  

mevrouw E. Bank 

 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Verslag Adviesraad van 17 maart 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Actiepuntenlijst van 17 februari 2022 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en gewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Energietoeslag 

De afgelopen tijd zijn de energieprijzen erg gestegen, waardoor de verwachting is dat vele 

huishoudens in de financiële problemen komen. Het Rijk heeft een eenmalige energietoeslag 

in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren. 

Gemeenten zullen een Rijksbijdrage ontvangen waarmee toekenning van alle huishoudens 

met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum te kunnen compenseren met een 

bedrag van € 800,00 per huishouden. De gemeente Scherpenzeel kiest ervoor om naast de 

groep die een inkomen tot 120% van het toepasselijk sociaal minimum heeft, ook de groep 

die een inkomen tussen de 120 - 130% ontvangt men € 500,00 per huishouden. 

 

De vraag is hoe zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen (die onder 130% van het 

sociaal minimum zitten) kunnen worden bereikt? 

 

Aangegeven wordt dat het goed is om de maatschappelijke organisaties in Scherpenzeel 

zoals de Formulierenbrigade, De Inloop of Schuldhulpmaatje hiervoor te benaderen. Ook is 

het belangrijk om dit in de publiciteit te brengen. Het is goed om een kort artikel te plaatsen 

in de gratis krant in Scherpenzeel en niet alleen in de Scherpenzeelse Krant. Ook bij de 

huisartsen / eerstelijnszorg zouden flyers kunnen worden neergelegd. Wellicht kunnen de 

voedselbank en de kerken worden benaderd. 
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6.  Bijeenkomst met andere zorgaanbieders organiseren 

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

7.  Gezamenlijk e-mailadres 

De leden hebben toegang tot een gezamenlijke map op Onedrive, waar de vergaderstukken 

te vinden zijn.  

 

Er wordt nog gewerkt aan een ander gezamenlijk e-mailadres.  

 

8.  Geactualiseerde termijnkalender 

De termijnkalender wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

9.  Rondvraag en sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 19 mei 2022 om 10.00 uur. 

Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst, ’t 

Zwarte Land 25. 


