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        In de bres voor inwoners die kampen met energiearmoede. 
 

Gemeenten springen in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben door de hoge energierekening en de 

alsmaar aanhoudende inflatie. De energietoeslag is snel opgerekt van € 800,00 tot € 1.300,00, via de bijzon-

dere bijstand vindt deze compensatie plaats. 
 

Noot vanuit BUS: 
Als u deze nog niet hebt aangevraagd raden wij u aan deze aanvraag zo spoedig mogelijk in werking te 

zetten. Informeer of u in aanmerking komt, het kan zomaar zijn dat u met uw inkomen ook recht op 

deze toeslag heeft. Het gaat hier niet alleen om mensen in de bijstand maar ook voor huishoudens waar 

het gezamenlijk inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsuitkering.  
 

Naast de energietoeslag welke wordt uitgevoerd door uw gemeenten zijn er ook inkomenstoeslagen, een 

noodfonds of gratis openbaar vervoerregelingen bij uw gemeenten te bespreken. Dat wil niet zeggen dat uw 

gemeente deze regelingen in haar beleid heeft opgenomen echter het te bespreken maakt mogelijk dat uw 

gemeente de bereidheid heeft met uw mee te denken en u te helpen wat binnen hun beleid mogelijk is. 
 

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de Regering 17 miljard euro heeft vrijgemaakt voor reparatie van de 

koopkracht. De gemeenten hebben ook de opdracht en extra financiële middelen gekregen om meer te doen 

en in te zetten op het schuldhulpverleningstraject.  
Naast huishoudens komen ook zelfstandig wonende studenten, die in de problemen komen door de stijgende 

energieprijzen en geen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag, in aanmerking voor een tegemoetko-

ming in kosten. Daarvoor is 35 miljoen specifiek aan de gemeenten beschikbaar gesteld. 
 

Noot vanuit BUS: 
Wij adviseren zelfstandig wonende studenten die problemen hebben met het betalen van hun energie-

rekening aan te kloppen bij de gemeente en te vragen om een tegemoetkomingsregeling. 
 

Nu al blijkt dat diverse gemeente hanteren verschillende regelingen waar hun burgers baat bij kunnen 

hebben. Het is te betreuren dat er weer een grote diversiteit aan regelingen in omloop zijn waar de be-

woners van die betreffende gemeente mee gebaat zijn maar bewoners van andere gemeenten het na-

kijken hebben. Het zijn o.a. de gemeenten: Utrecht, Zaanstad, Rotterdam, Nijmegen, Breda, zover ons 

te oren is gekomen die een gunstigere regeling in het leven hebben geroepen waar hun burgers voor in 

aanmerking kunnen komen. 
 

Het liefst zouden wij zien dat de regelingen die bovenstaande gemeenten in het leven hebben geroepen, 

waren afgestemd binnen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en dat alle gemeenten 

unaniem voor één uniformere regeling had gekozen waarmee vele huishoudens, in het land, extra gehol-
pen zouden zijn. Een reden temeer om navraag bij uw gemeente te doen omtrent welke regelingen er in 
het leven geroepen zijn of ten uitvoer worden gebracht voor huishoudens waar de koopkracht sterk on-
der druk is komen te staan. 
 

BUS als hulpverleningsinstantie, wat kunnen en willen wij voor u doen: 
Binnen onze organisatie is de mogelijkheid om hulp te krijgen als het gaat om: 
Het in werking zetten van aanvragen voor regelingen, voorzieningen. Invullen van formulieren. 
Bemiddelen als er conflicten zijn ontstaan en mensen te begeleiden naar uitvoeringsorganisaties. 
Indien u gebruik wil maken van onze gratis dienstverlening, mail uw vraag dan naar: info@debus.nl 
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