
 
 
 
 

 
Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet, 

 
Met deze brief reageren wij op uw brief van 17 november over de dreigende inkomensdaling 
voor minima. U geeft aan de genoemde gemeentelijke initiatieven op prijs te stellen, maar voert 
aan dat deze niet voldoende zijn om de energiearmoede te verminderen. U heeft hier een 
terecht punt. Wij begrijpen uw zorgen.  
 
Energiearmoede raakt inwoners met een lager inkomen zwaar, omdat de energielasten 
verhoudingsgewijs zwaarder wegen dan bij gezinnen met een modaal of hoger inkomen.  Bijna 
de helft van de huishoudens heeft een variabel contract en heeft of krijgt op 1 januari 2022 te 
maken met de hogere energietarieven.  
 

Gemeenten mogen geen inkomenspolitiek voeren. Dat betekent dat door de SDOA geen extra 
uitkering kan worden verstrekt voor hoge energielasten als deze niet het gevolg zijn van 
bijzondere individuele omstandigheden. De gemeenten moeten erkennen dat de oorzaak van 
deze problematiek de gemeentegrenzen overstijgt en de oplossing ook vanuit de landelijke 
overheid moet komen. Hierin zien wij al de nodige positieve signalen, waaronder een verlaging 
van de energiebelasting. Bovendien is op 10 december 2021 bekendgemaakt dat mensen met 
een inkomen op of net boven het sociaal minimum eenmalig een tegemoetkoming ontvangen 
van circa 200 euro via de categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming om de stijgende 
energieprijzen op te vangen. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor 
deze grote groep niet uitvoerbaar is. Mensen in de bijstand zijn bekend bij ons en ontvangen het 
bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, 
AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar 
niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. Om deze groep 
te informeren over deze tegemoetkoming zal het ministerie van SZW samen met de VNG en 
Divosa een publiekscampagne opzetten. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 te 
starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming.  

  
In uw brief schrijft u dat u graag geïnformeerd wil worden over de tussenresultaten van de pilot. 
Deze treft u hierna: 
 
Berkelland: 
De Pilot Energie loopt vanaf juli 2021 tot januari 2022. Bij de start van de pilot zijn alle cliënten 
van de Participatiewet middels een brief geïnformeerd. Dit heeft geresulteerd in ruim 200 
bezoekers op de website in de eerste weken. Hieruit zijn geen overstappen voortgekomen. Na 
de zomer is de markt dermate veranderd waardoor het aanbod op dit moment gering en vaak 
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ongunstig is. De website is in november 2021 aangepast naar de huidige ontwikkelingen met het 
doel inwoners goed te informeren over nut en noodzaak van overstappen in hun situatie. We 
adviseren inwoners alleen om over te stappen als dit daadwerkelijk financieel voordeel oplevert. 
Eind november zijn alle cliënten in de Wmo en Participatiewet (nogmaals) geattendeerd op de 
Pilot Energie middels een alinea in de brief over de collectieve zorgverzekering. Gezien het feit 
dat de huidige marktontwikkelingen de pilot dermate beïnvloeden, is besloten de pilot een aantal 
maanden te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022. Daarna wordt een evaluatie 
uitgevoerd. 
 
Oost Gelre: 
Er is vooralsnog weinig gebruik gemaakt van het aanbod van BS&F als gevolg van de 
veranderende marktomstandigheden. De gemeente gaat op een ander moment wederom 
aandacht besteden aan het aanbod. Het aanbod blijft vooralsnog onverminderd van kracht.  
 
Winterswijk:  
In de gemeente Winterswijk is tot nu toe geen gebruik gemaakt van het aanbod via BS&F en 
Consumind. Het vermoeden is dat dit grotendeels te maken heeft met het feit dat dit aanbod 
bestaat uit goedkope groene energie en hier geen grijze energie wordt aangeboden. Het aanbod 
is wel het goedkoopste op het gebied van groene energie, maar waarschijnlijk hebben de 
meeste huishoudens onder de inkomensgrens van 130% een grijze energieleverancier. Deze is 
altijd goedkoper dan het aanbod van BS&F en Consumind. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het Dagelijks Bestuur SDOA 
 
 
 
 
Voorzitter       Secretaris  
 

 


