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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies ‘Tijdelijke beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten 2022’ 

 

 

 

Naaldwijk, 29 september 2022 

 

 

Geacht College, 

 

Tijdens een prettig overleg op 8 september jl. met senior beleidsmedewerker participatie 

Maryke Verheul heeft de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) kennisgenomen 

van de ‘Tijdelijke beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten 2022’. 

Graag geven wij u hieronder ons advies. 

 

Kou noch honger voor de Westlanders!  

Het streven van de gemeente om de inwoners van onze gemeente niet in de kou te laten 

zitten en honger te laten lijden, wordt door de ASDW van harte ondersteund. 

 

Plafond 

Het plafond van 290 euro per maand is voor veel gezinnen al te veel! Daarbij vragen we 

de gemeente extra aandacht te hebben voor die mensen die, ondanks maatregelen, toch 

in de problemen komen. Bijvoorbeeld chronisch zieken (deze groep komt ruim over dit 

bedrag heen) en huishoudens die juist van het gasnet af zijn – die  bijvoorbeeld een 

warmtepomp hebben – en daardoor veel stroom gebruiken.  

 

De gemeente wil bij toepassen van de nieuwe regeling de gezinnen die reeds 1300 euro 

hebben ontvangen van vorige regeling corrigeren. Wij vragen de gemeente niet de volle 

1300 euro te corrigeren, maar dit naar rato te doen. Men dient in aanmerking te nemen 

dat het bedrag waarschijnlijk is besteed aan de energie. Het is ons inziens onjuist als de 

gemeente de 1300 euro volledig zou salderen met nieuwe berekeningen.  

 

De regeling van het Rijk staat toe dat gelden van 2023 ook al in 2022 mogen worden 

uitgekeerd. Het gaat om 500 euro van 1300 euro van 2023. De ASDW beveelt dit van 

harte aan. 

 

Duurzaamheid 

We vragen de gemeente dan ook om haar beleid te laten flankeren door maatregelen op 

het gebied van duurzaamheid. Ook hiervoor heeft het rijk geld uitgetrokken.  

Wij adviseren de regeling dus niet ten koste te laten gaan van energiebesparende 

maatregelen.  
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Budget 

Wij adviseren op de uitgaven te letten en dit niet ten koste te laten gaan van de overige 

uitgaven binnen het sociaal domein.  

 

Schuldsanering 

De gezinnen die nu in de schuldsanering zitten mogen volgens de huidige procedure 

geen nieuwe schulden meer maken anders worden ze uit de sanering gezet. Echter, door 

de huidige hoge inflatie mede veroorzaakt door energiecrisis worden toch nieuwe schulden 

gemaakt. Hoe gaat de gemeente Westland hiermee om? Wij adviseren hiervoor een 

uitzondering te maken. 

 

Donaties 

Ook de donaties van de derden zouden niet mogen worden meegeteld. We verzoeken u 

dan ook dit te willen heroverwegen.    

 

Voorlichting 

De regeling zal glashelder dienen te zijn enerzijds voor de burger, maar ook voor de 

voorlichters. De voorlichting dient eenvoudig en effectief te zijn. 

 

Graag vernemen wij uw reactie op ons advies. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 


