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reactie op advies TijdeliJke beleidsregels
bijzondere bijstand energiekosten

Geachte leden van de ASDW,

Dank voor uw advies over de tijdelijke beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten. Uw advies
laat zien dat u de ontwikkelingen op de voet volgt en dat u de inzet vanuit de gemeente steunt.
We bespraken op 8 september 2022 een eerste opzet van deze beleidsregels. Dat leidde tot een

aantal aanpassingen zodat de financiële ondersteuning beter aansluit bij de behoefte van de in-

woner

Het door het kabinet inmiddels aangekondigde prijsplafond voor energie gaat huishoudens helpen

maar niet in alle gevallen en wellicht ook niet voldoende. Daarom zetten we extra deze tijdelijke
bijzondere bijstand in. Ook voor de midden en hogere inkomens die in de problemen komen.

Het instrument prijsplafond wordt de komende weken door het rijk verder ingevuld. Er zijn nog

een aantal in te vullen punten zoals het energiegebruik warmtepompen en de chronisch zieken.
U wees daar ook terecht op in uw advies. Wij volgen deze ontwikkelingen net als u op de voet.

Uw oproep om ook energiebesparende maatregelen te treffen steunen wij van harte. De acties
vanuit Westland Woont Duurzaam worden uitgevoerd. Ze worden ook uitgebreid waarbij de be-

spaarproducten zeer in trek zijn. We zijn daartoe in staat door extra rijksmiddelen voor energiear-
moede. Dat is een ander rijksbudget dan de energietoeslag. Daardoor gaat dat niet ten koste van

de financiële ondersteuning. Omdat we voldoende rijksbudget hebben ontvangen gaan de uitga-

ven ook niet ten koste van de inzet in het sociaal domein.

De hulp aan mensen die al in de schuldhulpverlening zitten mag niet worden beëindigd. Daarover

bestaat géén discussie. Het kabinet gaat dat vastleggen in (bestuurlijke) afspraken met de VNG

en NVVK met de strekking: géén enkele schuldr.egeling wordt opgezegd als mensen door energie-

kosten niet langer een sluitende begroting hebben.

ln uw advies verzoekt u om niet de volledige energietoeslag in mindering te brengen op de bijzon-

dere bijstand. Dat advies kunnen we helaas niet overnemen. Het rijk heeft namelijk de
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energietoeslag aangemerkt als categoriale bijzondere bijstand. En daarom is het een voorlig-
gende voorziening voor de verstrekking van bijzondere bijstand voor energiekosten.

Daarnaast is het uitgangspunt van de regeling om twee groepen huishoudens in gelijke positie te

brengen. Namelijk de huishoudens die de energietoeslag wel ontvangen en de groep waarvoor dat
niet het geval is. Als we dan de energietoeslag niet in mindering brengen op de verstrekking bij-
zondere bijstand treedt er ongeli.ikheíd op.

U verzoekt ook om voor deze regeling donaties vrij te laten. Donaties voor energiekosten laten we

vrij voor bijstand voor levensonderhoud. Maar niet voor de bijzondere bijstand. Donaties zijn ei-
gen oplossingen die mogelijk zijn gemaakt door fondsen of het eigen netwerk zoals de werkEever.
De gemeente hoeft dan niet nog eens met bijzondere bijstand aan te vullen.
ln de brief aan de inwoner over de energietoeslag geven we ook het advies om de energietoeslag
aan die kosten te besteden. We kunnen dat echter niet dwingend opleggen'

We weten dat we op dit moment nog in een onzekere situatie verkeren We kennen de doelgroep
met de midden en hogere inkomens veel minder goed als de groep met de lagere inkomens.
De ervaringen van de komende maanden kunnen leiden tot aanpassing van deze beleidsregels.
Als dat het geval is dan informeren wij u daarover.

Tenslotte wijst u in uw advies op heldere voorlichting.
De informatie wordt opgenomen op de sites www.westlandwoontduurzaam.nl en de pagina ener-

wonersavonden voor huurders. Daarnaast zullen we zorgen dat KCC en de vrijwilligers van de

buurtinformatiepunten getraind worden. Er is eenvoudig informatiemateriaal beschikbaar.
We zijn ons er zeer van bewust dat de energiecrisis bij velen geldstress oplevert.
Daarom is de campagne geldzorgen geactualiseerd. We zetten posters, abri's en social media in

om inwoners de weg te wijzen naar ondersteuning.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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