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Onderwerp 

 

Armoede 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 31 augustus 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Naar aanleiding van de sterk toenemende armoede in Nederland, heeft Hart de volgende vragen: 

1. Heeft u zicht op de omvang van dit probleem in Meierijstad? 

2. Voldoen naar uw mening de hulp en instrumenten die de gemeente op dit moment heeft en 

benut?  

3. Overweegt u nieuwe maatregelen, instrumenten of beleid? Zo ja, waar denkt u zoal aan? 

4. Is het volgens u een optie om de norm voor bijzondere bijstand en vrijstellingen, te weten 

120% van de bijstand, tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd te verruimen? Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, kunnen we een voorstel op dit gebied verwachten?  

 

Antwoord: 

 

1. Heeft u zicht op de omvang van dit probleem in Meierijstad? 
 
We denken redelijk zicht te hebben op de omvang. Ons bereiken signalen dat voor veel mensen 
de prijsstijgingen problematisch zijn. Dat zien we ook aan de aanvragen met betrekking tot de 
energietoeslag. 
We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om inwoners die getroffen (dreigen te) worden 
zo goed mogelijk te helpen. Een totaaloplossing voor dit omvangrijke probleem is niet 
voorhanden. Een deel van de (ontstane) armoede  is verborgen, ook voor de gemeente.  
We richten ons op dit moment op het ondersteunen van inwoners met financiële problemen, en 
daarnaast ook op energiebesparende maatregelen en gedragsverandering met betrekking tot 
energieverbruik. Het Rijk werkt aan duurzame oplossingen voor het betaalbaar houden van de 
energierekening 
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2. Voldoen naar uw mening de hulp en instrumenten die de gemeente op dit moment heeft en 

benut?   
 
Gemeenten hebben niet de middelen en instrumenten om alle geldzorgen van inwoners die 
veroorzaakt worden door de inflatie voor o.a. energie weg te nemen. Het Rijk zal hierin ook 
maatregelen moeten nemen, hetgeen ook is aangekondigd. Maar rondom de huidige (tijdelijke) 
regelingen doen we als gemeente wat we kunnen. 
We hebben de richtlijnen van het Ministerie SZW en VNG gevolgd. We hebben geen 
vermogenstoets toegepast. We hebben in een korte periode ruim 2600 (ambtshalve) aanvragen 
verwerkt en aan ruim 2300 huishoudens de energietoeslag van € 800 toegekend.  Het Rijk stelt 
nog extra middelen beschikbaar i.v.m. verhoging van de toeslag met  € 500 (tot totaal € 1300 per 
huishouden dat recht heeft). Daar wachten we niet op. We zijn al begonnen met het uitbetalen van 
de nabetaling. Dat wordt in september afgerond. Nieuwe aanvragers ontvangen vanaf 1 
september direct al €  1300.  
Uitgaven in Meierijstad per 5 september  =   
2309 (ambtshalve) toekenningen en betalingen x € 800,-  =  €  1.847.200,-   Bron Dashboard 
sociaal domein).  
In sommige gevallen is de toeslag mogelijk niet toereikend.  Dat betreft dan vooral mensen met 
een flexibel contract die een nieuw contract moeten afsluiten. Maar niet iedereen heeft nu al direct 
met een kostenstijging te maken.   

  

3. Overweegt u nieuwe maatregelen, instrumenten of beleid? Zo ja, waar denkt u zoal aan? 
 
Ja. 
We doen hiernaar nog onderzoek. We inventariseren een aantal bestaande gevallen om te kijken 
of aanvullend in individuele situaties nog maatregelen nodig zijn vanwege schrijnende financiële 
omstandigheden om energieafsluiting te voorkomen.  
We onderzoeken de mogelijkheid om de inkomensgrens voor deze energieregeling te verhogen.     
We zullen uw raad in september hierover informeren.   
 

4. Is het volgens u een optie om de norm voor bijzondere bijstand en vrijstellingen, te weten 

120% van de bijstand, tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd te verruimen? Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, kunnen we een voorstel op dit gebied verwachten?  
 
Het is een optie om de norm te verruimen. Daarvoor is een raadsbesluit nodig en er zijn financiële 
consequenties mee gemoeid. We onderzoeken die mogelijkheid nu specifiek voor de regeling 
Energietoeslag. Voor structurele wijzigingen van het armoedebeleid, inclusief normen en 
inkomensgrenzen, willen we een Minima Effect Rapportage (MER) uitvoeren om te bezien of het 
huidige minimabeleid in Meierijstad - met een inkomensgrens tot 120% - toereikend is. Het 
kabinet maakt met Prinsjesdag bekend welke extra koopkrachtmaatregelen er komen in 2023 
voor minima en een bredere groep inwoners met een laag tot middeninkomen die getroffen 
worden door de prijsstijgingen voor energie en de hoge inflatie in algemene zin. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,                                                  De burgemeester, 

 

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                               ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 




