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Aan
de heer D. Boone en mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen
van fractie Beter Voor Dordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 11 oktober 2022
Ons kenmerk 2022-0162463
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake extreme inflatie, daling koopkracht en 

gevolgen armoede

Geachte heer Boone en mevrouw Simon,

Bij brief van 14 augustus 2022, bij ons ingekomen op 15 september 2022, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake extreme inflatie, daling koopkracht
en gevolgen armoede.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt, waarbij wij de antwoorden bundelen per 
onderwerp.

Signalen en gesprekken met maatschappelijke organisaties en andere 
(omliggende) gemeenten (vraag 1 t/m 4)
Energiearmoede is als onderwerp al jaren in beeld en ook onderdeel geweest van het 
programma 'samen tegen armoede 2018-2022'. Door de oorlog in Oekraïne is het nu 
voor een grotere groep inwoners een probleem. Vanzelfsprekend is het college op alle
fronten betrokken en in gesprek met betrokken organisaties, inwoners en andere 
gemeenten. Ook wij merken dat dit onderwerp veel organisaties en inwoners 
bezighoudt.
De ambtelijke capaciteit is vooral gericht op het oplossen van problemen. Zowel op 
korte termijn, bijvoorbeeld via de uitkering van energietoeslagen en inzet van 
energiehulpen, als op langere termijn door met woningcorporaties te spreken over 
verduurzaming van woningen. 

Wij informeren de raad over de voortgang van deze trajecten in de halfjaarlijkse 
raadsinformatiebrief die we versturen om de voortgang van het programma 'Samen 
tegen Armoede' te delen. Als er urgente ontwikkelingen of aanvullende voorstellen 
zijn, informeren wij de raad zodra dat mogelijk is.
Zo'n ontwikkeling is bijvoorbeeld dat het college heeft besloten om alle Dordtse 
huishoudens € 75,- korting te geven op de gemeentelijke aanslag van 2023, waardoor
het overgrote deel minder lokale lasten betaalt dan in 2022.

Contact met "Den Haag" (vraag 5 t/m 9)
Via de VNG staan wij in contact met Den Haag en geven we consequent signalen af 
aan het kabinet. Op 20 september jl. zijn door het kabinet aanvullende maatregelen 
voor de aanpak van energiearmoede bekend gemaakt, waaronder een plafond voor 
energieprijzen. Op dit moment zijn alle details van deze regeling nog niet bekend, 
maar het lijkt erop dat die regeling voor veel inwoners een positief effect gaat 
hebben. Voor de financieel meest kwetsbare inwoners voor wie het energieplafond 
onvoldoende blijkt, is er in 2023, net als in 2022, een uitkering van een 
energietoeslag van € 1.300,-.
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Ook verruimen wij de mogelijkheden voor inwoners om bijzondere bijstand aan te 
vragen voor hoge energiekosten wanneer de energietoeslag onvoldoende blijkt of 
wanneer ze hiervoor niet in aanmerking komen.

De huidige maatregelen vanuit Den Haag zijn met name gericht op de korte termijn. 
Daarom blijven wij bij het kabinet aandringen op een visie voor de langere termijn. Als
gemeente staan wij namelijk voortdurend in de frontlinie in deze problematiek. Dat 
vraagt veel flexibiliteit van onze organisatie en die kunnen we leveren, maar cruciaal 
daarin is perspectief voor de langere termijn vanuit Den Haag.

Dordrecht en ambtelijke organisatie intern (vraag 10 t/m 18)
In Dordrecht hebben tienduizenden huishoudens te maken met prijsstijgingen van 
met name energie en boodschappen. Moeilijker in te schatten is voor hoeveel 
huishoudens dit nu acute problemen oplevert, en welke huishoudens de stijgingen 
(voorlopig) op kunnen vangen. Dit is afhankelijk van veel factoren zoals inkomsten en 
uitgaven, die ons niet bekend zijn.
Wel weten we uit de hiervoor genoemde gesprekken met partners in de stad dat er bij
hen een andere groep inwoners in beeld komt, namelijk mensen met een modaal 
inkomen die nu in de knel komen. Die inwoners begeleiden zij naar passende hulp. Dit
kan hulp bij schulden zijn, maar ook hulp bij de aanvraag van energietoeslag. 
Tot en met 28-09-2022 zijn er in Dordrecht 10.480 aanvragen ingediend voor de 
energietoeslag. Daarvan zijn er tot op heden 7.895 toegekend en uitbetaald. Het gaat
hier om zo'n € 10.000.000,- aan gedane uitkeringen. Gigantische aantallen en 
bedragen.
Dit grote aantal aanvragen levert een grote druk op de ambtelijke organisaties, met 
name de SDD, in een zeer krappe arbeidsmarkt. We verwachten dat deze druk 
voorlopig blijft bestaan. Dit is ook één van de redenen dat we aandringen op lange 
termijn maatregelen en visie van het kabinet, zoals hiervoor benoemd. 

Er ligt nu een voorstel bij de raad voor het armoede- en minimabeleid vanaf 2023. 
Hier ligt de nadruk op samenwerking en toeleiding naar hulp door alle betrokken 
organisaties in de stad; van wijkteams tot zorgverleners. Alle organisaties in de stad 
die in contact staan met meer kwetsbare inwoners dienen zich bewust te zijn van de 
mogelijkheden voor hulp bij geldzaken en geldzorgen.

Onderdeel van dit voorstel is ook om opnieuw een uitkering van energietoeslag te 
doen aan inwoners met een iets hoger inkomen, namelijk tot 130% van het wettelijk 
sociaal minimum. Eerder ontvingen zij € 600,-. Het nog door uw raad te behandelen 
voorstel is om dit in 2022 aan te vullen met € 300,- omdat het landelijke steunpakker 
vanaf 2023 in gaat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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