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BUS verneemt, via signalen, dat in toenemende mate schrijnende situaties ontstaan bij burgers. 
Zij redden het niet meer redden. De energiearmoede slaat hard toe, gemeenten zet een extra stap!. 
 

Inleiding en oproep aan de College  van Burgemeesters en Wethouders: 
Vele landelijke, provinciale en lokale organisaties worden geconfronteerd met signalen uit het veld waar we 

niet om heen kunnen en de aandacht van ons allen behoeft. De organisaties hoeren en zien de gevolgen van 

de in toenemende mate schrijnende verhalen van burgers die het niet meer redden. Door de energiearmoede, 

inflatie (toenemende kosten in levensonderhoud), de oplopende schulden en de ontstane bestaansonzekerheid 
driegen vele burgers ten onder te gaan aan de problemen die dit alles met zich meebrengt. 
Het is n u tijd dat de gemeenten  een stap extra gaan zetten, daar voor de gemeenten er een grote ril is wegge-

legd om hun burgers, waar het hier om gaat, te steunen en perspectief te bieden.  
De Landelijke organisatie “de Sociale Alliantie””  welke staat voor een samenleving zonder armoede waar de 

Brabantse Koepelorganisatie BUS, als aangesloten ledengroep, deel van uitmaakt heeft dan ook t.g.v. van de 

zorgwekkende ontwikkelingen alle gemeenten via het College van Burgemeester en Wethouders uitgedaagd 

met 5 aandachtspunten om als gemeente een extra stap te gaan zetten om, armoede van morgen regen te gaan 

en daarmee langdurige problematiek te voorkomen. BUS kan zich volledig vinden in de 5 aandachtspunten 

en spreekt de hoop uit dat de Brabantse Gemeenten, het Collega van Burgemeester en Wethouders,  bereid 

zijn zich vanaf nu te gaan richten op de 5 aandachtspunten en er actief mee aan de slag te gaan.  
Voorkom dat op korte termijn grote groepen burgers worden uitgesloten van participeren in de samenleving 

en hun hoop en vertrouwen gaan verliezen in de nabije toekomst want dat heeft grote gevolgen voor de gehe-

le samenleving en dat is het laatste wat we willen. 
 

De 5 aandachtspunten op een rij gezet bedoeld om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan College. 
 

01) Verruim uw minimabeleid: De energietoeslag is ontoereikend. 
Al in 2020 heeft het NIBUD vastgesteld dat het wettelijk sociaal minimum vaak ontoereikend is. 
Door de alsmaar toenemende inflatie, zorgkosten, energielasten, stijgende gemeentelijke lasten, neemt de 

druk op bestaanszekerheid van inwoners alleen maar verder toe. De toegestane ondergrens van minimabeleid  

vormgeven op basis van 110% (zelfs 120%) is niet langer verantwoordelijk. Daarnaast zien we dat de gene-

rieke energietoeslag, onderdeel van het minimabeleid, niet voldoende is voor iedereen en zelfs burgers wor-

den uitgesloten die met hun inkomen enkele procenten van de grens van de 110%-120% aan zitten en dus 

niet in aanmerking van de energietoeslag komen. Door mensen rond de armoedegrens aan de voorkant alle 

zorg, aandacht te geven en via maatwerk de noodzakelijke gewenste hulp te bieden, bespaart dit later veel 

kosten en verdere dure hulpverlening. De Sociale Alliantie en BUS adviseren u: 
> Maak minimabeleid op basis van 130% van het sociaal minimum. 
> Keer de energietoeslag uit op basis van 150% van het sociaal minimum waardoor meer burgers in aanmer     
   king komen die het nu ook niet redden maar t.g.v. van de 110%-120% sowieso buiten de boot vallen  
> Lever maatwerk, verruim de toegang voor de lokale burger tot bijzondere bijstand die moeilijk rondkomen 
   als gevolg van de alsmaar stijgende lasten waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd. 
 

02) Voor nu alvast aangekondigde verbeteringen in de participatiewet door. 
De participatiewet die bedoeld is om burgers deel te laten nemen aan de samenleving, parkeert burgers al 

jarenlang aan de zijkant. Na talloze rapporten worden nu kleine verbeteringen landelijk doorgevoerd via het 

Breed Offensief en de zogeheten Participatiewet in Balans. Als gemeenten hoeft u hier niet op te wachten, 

omdat ook de huidige participatiewet al benadrukt individueel belang van de burgers voorop te stellen.  
De participatiewet biedt ruimte om nu alvast het leven in de bijstand dragelijk te maken met de volgende drie 

wijzigingen. De Sociale Alliantie en BUS adviseren u: 
> Ga ruimhartig om met de mogelijkheid om in schrijnende situaties af te wijken van de kostendelersnorm. 
> Sta giften toe, wees ingenomen met het gegeven dat andere zich bekommeren om het leed van de zwakkere 
> Verruim de grenzen van bijverdiensten. 
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03) Voorkom armoede bij inwoners met een beperking, chronisch zieken en onze ouderen: 
Veel inwoners met een beperking, chronisch zieken en ouderen, dit zijn speciale doelgroepen in onze samen-

leving waar ook onze aandacht naar uitgaat, worden extra hard getroffen. Vele onder hen hebben extra ener-

giekosten, omdat energiekosten van voorzieningen vaak niet worden vergoed. Zij hebben extra stookkosten 

vanwege hun beperkingen en/of aandoeningen. Veel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen 

hebben een inkomen boven het sociaal minimum maar een besteedbaar inkomen onder het sociaal minimum 

vanwege hoge zorgkosten. Hierdoor komen zij veelal niet in aanmerking voor het minimabeleid maar leven 

ze wel in armoede. Daarbij worden bewoners van pgb-gefinancieerde woonvormen vaak onterecht uitgezon-

derd van de energietoeslag. De Sociale Alliantie en BUS adviseren u: 
> Bied maatwerk aan mensen met meerkosten vanwege hun beperkingen, aandoeningen of handicap. 
> Benut mogelijkheden die de WMO biedt om meerkosten van een handicap of chronisch ziekte te compen- 
   seren. Zorg bij voorkeur dat deze regeling een ruime toegang heeft en zorg dat de vergoeding voor energie 
   kosten in lijn is met de werkelijke kosten die deze mensen maken. 
> Keer energietoeslag uit aan bewoners in (kleinschalige) wooninitiatieven. Bijvoorbeeld WOZOCO. 
 

04) Verstevig vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigheid: 
De afgelopen jaren is veel cliëntvertegenwoordiging wegbezuinigd. Voor passend  is het belangrijk en toe-

gankelijk beleid is het belangrijk om samen met ervaringsdeskundigen op te trekken. De Sociale Alliantie en 

BUS adviseren u: 
> Zorg voor stevige ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting, 
   in de sociaal domein raad (Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad of Cliëntenraad)/. Beter nog,  
   laat mensen uit de doelgroep zoveel mogelijk zich kandidaat stellen en zitting nemen in de raad, zodat de 
   doekgroep waar wij het hierover hebben vertegenwoordigd zijn en mee kunnen parten en denken over za- 
   ken die hen raken en van belang zijn ter tafel te brengen en zoveel mogelijk  te realiseren 
> Zet ervaringswerkers in bij het vormen van beleid en de uitvoering. Bijvoorbeeld: In samenwerking met 
   Sterk uit Armoede. 
> Faciliteer  en verstevig een lokaal platform of organisatie voor ervaringsdeskundigheid op het gebied van 
   armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting.  
> Faciliteer een lokaal platform voor mensen met een beperking en chronisch zeiken en ouderen. 
 

05: Ga niet-gebruik tegen: 
Veel burgers hebben de bestaande regelingen ongelofelijk hard nodig, maar weten niet van het bestaan. 

Voorbeeld in deze: 25^% van de mensen die recht zouden hebben op een energietoeslag hebben deze (nog) 

niet aangevraagd. Investeer in laagdrempelige, toegankelijke informatievoorziening en verwijder bureaucra-

tische knelpunten bij het aanvragen. De Sociale Alliantie en BUS adviseren u: 
> Faciliteer een formulierenbrigade. Maak bekend dat deze en hoe deze te benaderen is. 
> Organiseer bv. een wekelijkse inloop spreekuur. 
> Zorg dat senioren niet buiten de boot vallen voor de energietoeslag. Maak bij de toekenning hiervan actief 
   gebruik van de door het inlichtingenbureau ter beschikking gestelde gegevens over AOW – gerechtigden 
   met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). 
< Vraag mensen niet keer op keer nieuwe gegevens en afschriften e.d. te overleggen. Zeker minder digitaal 
    vaardige mensen  zien hierdoor af van het doorzetten van een aanvraag voor de energietoeslag. 
> Stel de vraag voor de energietoeslag daadwerkelijk open en sluit de aanvraagtermijn niet zolang de toe- 
    slagregeling nog bestaat. - 
> Wacht niet af tot mensen hulp zoeken maar ga er op af. Door bv. Op de markt de mensen voor te lichten en 
    direct administratieve hulp te bieden bij de aanvraag.  
 

Heb als College vertrouwen in uw burgers: 
Op dit moment leeft in de Haagse Politiek gelukkig de opvatting dat er een verschil moet zijn tussen fouten 

maken en bewust frauderen. Daardoor wordt op dit moment hard gewerkt aan het tegengaan van hardheden 

in de sociale zekerheid. Er wordt meer vanuit het burgerperspectief bekeken en gehandeld. Dit alles om bur-

gers te behoeden van disproportioneel hard sanctiebeleid. Dit alles t.b.v. het verkrijgen van vertrouwen. 
U als College hoeft niet te wachten op de Rijksoverheid maar kunt uw invloed al aanwenden om – zeker in 

zware tijden – uw inwoners het voordeel van de twijfel te geven. 
 


