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Toelichting bij de vragen:

In een uitzending van Een-vandaag (29 januari 2019) maar ook bij meerdere TV-programma’s en
krantenartikelen, is de zorg om een toename van energie-armoede te zien en te lezen. De
energierekening gaat omhoog. Omdat we met z’n allen van aardgas los willen en toe willen werken
naar duurzame energie, stijgen de gasprijzen. De elektra- en gasrekeningen zijn gestegen per 1
januari 2019 met gemiddeld 334 euro per jaar per huishouden. Steeds meer mensen komen
daarom in de financiële problemen en soms letterlijk in de kou te zitten. In de uitzending van Eenvandaag van18 oktober 2018 meldde de directeur van de Woonbond nog: “Zo’n driekwart van de
huurders geeft in het onderzoek van de Woonbond aan een onevenredig hoog bedrag per maand
aan energie kwijt te zijn”. En sinds de invoering van hogere energieprijzen per 1 januari 2019
maken we ons zorgen om de inwoners in Velsen die wellicht te maken hebben met energiearmoede.
Vraag 1

Kan het college ons inzage geven in het aantal inwoners van onze gemeente dat in energiearmoede leeft en daardoor dieper in de financiële problemen komen?
Antwoord vraag 1

We hebben deze gegevens niet beschikbaar. Wat we wel aan gegevens hebben is het aantal
mensen met een bijstandsuitkering (dat zijn er 1388 per 1 januari 2019) en een schatting van het
aantal mensen dat in Velsen moet rondkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum (dat
zijn er zo’n 7000).
Vraag 2

Een-vandaag schetste de feiten dat er 20.000 huishoudens per jaar worden afgesloten van gas
en/of elektra. Wat zijn de cijfers in Velsen als het gaat om het afsluiten van gas/elektra?
Antwoord vraag 2

Wij hebben deze cijfers niet. We hebben dit geprobeerd voor u op te vragen bij de
energieleveranciers, maar zij geven aan die gegevens niet beschikbaar te hebben op
gemeenteniveau.
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Wij krijgen wel maandelijks bericht van de energieleveranciers, met daarin meldingen van de
ontstane betalingsachterstanden op persoonsniveau. Wij zetten deze melding dan door naar het
Sociaal Wijkteam. Zij gaan erop af en onderzoeken hoe ze het gezin het beste kunnen
ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een betalingsregeling. Wanneer blijkt dat
langdurige hulpverlening nodig is, dan kan verwijzing naar een derde plaatsvinden, zoals
maatschappelijk werk of schuldhulpverlening.
In 2018 hebben we 383 van die meldingen gehad. Dat aantal lijkt hoog, maar ook mensen die
slechts één maand achterstand hebben, worden aan ons gemeld. Het komt wel eens voor dat er
iemand, ondanks onze inspanningen, van energie wordt afgesloten. Hier krijgen wij geen melding
van.
Vraag 3

In de prestatieafspraken is een onderzoek toegezegd naar betaalbaarheid van woonlasten voor
alle huishoudens. Dit omvat o.a. huurkosten, energiekosten, gemeentelijke belastingen,
zorgkosten. Op welke termijn kunnen de uitslagen van dit onderzoek verwacht worden?
Antwoord vraag 3

Dit betaalbaarheidsonderzoek wordt in 2019 uitgevoerd. De uitkomst wordt in het tweede kwartaal
van 2019 verwacht.
Vraag 4

Bij de berekeningen van huur- en zorg-toeslagen wordt geen rekening gehouden met de
energiekosten. Is het college zich bewust van het feit dat veel inwoners niet op energiekosten
kunnen bezuinigen omdat men maandelijks soms hoge bedragen vastrecht betaalt, ongeacht
verbruik?
Antwoord vraag 4

Het klopt dat er bij de berekening van huur- en zorgtoeslag geen rekening wordt gehouden met
energiekosten. De enige manier waarop vanuit Rijksoverheid met de stijgende energiekosten
rekening wordt gehouden, is in de hoogte van de bijstandsuitkering. Deze wordt steeds per zes
maanden vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2019 hebben we een redelijke stijging gezien,
namelijk van €1.423,67 naar €1.465,07 per maand (voor gehuwden).
We realiseren ons dat de energiekosten noodzakelijke kosten van het bestaan zijn en inwoners
daar niet zomaar op kunnen bezuinigen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om over te stappen op
meer duurzame energie, een transitie die geld kost (niet alleen qua investeringen maar ook in de
zin van prijsstijgingen voor gas). Wij proberen de kwetsbare doelgroepen hierin te ondersteunen
waar mogelijk, zodat ook zij meekunnen in de energietransitie. Er is ook nog niet bekend in welke
mate het Rijk de gemeenten hierin (financieel) gaat ondersteunen.
Vraag 5

Welke mogelijkheden ziet het college om de komende jaren de inwoners te helpen die de stijgende
totale woonlasten ten gevolge van stijgende energiekosten niet kunnen betalen?
Antwoord vraag 5

Voor de algehele stijging van de energiekosten kunnen wij vanuit de bijzondere bijstand niets
betekenen, omdat dit algemene kosten zijn (en dus vanuit de algemene bijstand moeten worden
voldaan) en geen bijzondere kosten.
Voor individuele gevallen kunnen wij vanuit de bijzondere bijstand wél hulp bieden. Daarbij kunt u
denken aan bijvoorbeeld een gezin dat wij zelf hebben bemiddeld naar een huurwoning die slecht

GEMEENTE VELSEN
geïsoleerd is en daardoor hoge energiekosten heeft. We kunnen dan hierin tegemoetkomen door
bijzondere bijstand te verstrekken. We doen dit ook als iemand vanwege medische redenen meer
energiekosten heeft (als iemand bijvoorbeeld reuma heeft en de woning altijd goed verwarmd moet
hebben).
De woningcorporaties hebben een signalerende functie als het gaat om
betaalbaarheidsproblematiek. In afstemming met de gemeente wordt altijd gekeken hoe huurders
geholpen kunnen worden hierbij.
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