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Betreft: Beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten Ridderkerk 2022

Geachte raadsleden ,

Graag willen wij u informeren over de door ons op 20 december jl. vastgestelde 'Beleidsregels bijzondere
bijstand energiekosten Ridderkerk 2022’.

Toelichting
Zoals bekend zijn de energiekosten in 2022 voor veel huishoudens flink gestegen. Voor huishoudens met
een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is er een energietoeslag verstrekt ter hoogte van
€ 1.300,- en heeft de overheid een energiecompensatie gegeven over de maanden november en
december 2022 ter hoogte van € 190,- per maand

Desondanks is deze energietoeslag en energiecompensatie voor sommige huishoudens niet toereikend
De volgende huishoudens ervaren problemen door de hoge vaste lasten voor energie

Huishoudens die wel recht hebben op de energietoeslag en energiecompensatie maar toch niet
voldoende worden ondersteund voor het betalen van de energielasten.
Huishoudens met een laag inkomen net boven de grens van 120% van de bijstandsnorm,
zij missen de energietoeslag van € 1 .300,-.
Studenten die zelfstandig wonen en geen ondersteuning van ouders kunnen krijgen hebben het
financieel moeilijk door de gestegen energiekosten. De minister heeft deze doelgroep uitgesloten
van het recht op energietoeslag en verwijst de student naar de bijzondere bijstand .
Huishoudens met een laag besteedbaar inkomen in een schuldtraject of huishoudens met een
inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet door beslaglegging

Voor al deze doelgroepen is de bijzondere bijstand het vangnet van de sociale zekerheid en zijn er al
aanvragen ontvangen van huishoudens die in financiële problemen dreigen te komen. Om de uitvoering
handvatten te geven bij de beoordeling van deze aanvragen zijn objectieve criteria in beleidsregels
opgesteld. Afwijken van de beleidsregels door toepassing van maatwerk blijft ook altijd een mogelijkheid
als de situatie daarom vraagt.
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Financiële gevolgen
We kunnen niet inschatten hoeveel huishoudens een beroep gaan doen op de bijzondere bijstand voor
de hoge energiekosten. Vanuit het Rijk is er via de 'Oktoberbrief 2022’ extra geld toegezegd voor dit doel
ter hoogte van € 76.000,-. Of dit bedrag toereikend zal zijn is niet bekend maar de uitgaven en aanvragen
worden gemonitord zodat we u hierover kunnen informeren

Vervolg
De beleidsregels zijn vooralsnog opgesteld voor het jaar 2022 waarbij er een aanvraagmogelijkheid is tot
eind 2023. Dit is nodig omdat de jaarlijkse afrekening op verschillende momenten in een jaar voorkomen.
Of er een vervolg nodig is voor 2023 kan worden bezien wanneer duidelijk is wat het prijsplafond gaat
betekenen voor inwoners met een laag inkomen. Ook wordt er landelijk gewerkt aan een nieuwe 'Wet
energietoeslag 2023’. Wanneer duidelijk is wat het Rijk hierin gaat vastleggen kunnen we bezien of dit
toereikend is voor de energiekosten voor deze doelgroepen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders va 1 RiddV/erk,

burgemeesterde secretaris

A. Attema
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