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Betreft: Voortgang energiebezuinigingspakket en eenmalige tegemoetkoming 2016 ten behoeve van 
doelgroep minima. 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Energiebezuinigingspakket 
Op 11 juli heeft de raad een motie aangenomen om de doelgroep minima een 
energiebezuinigingspakket te verstrekken. 
In de motie wordt aangegeven waaruit een zodanig pakket zou kunnen bestaan. 
Om het bezuinigingsrendement per huishouden te vergroten moet uitgegaan worden van maatwerk. 
Door het verstrekken van een standaardpakket bestaat het risico dat bepaalde artikelen al gebruikt 
worden; door maatwerk te leveren wordt dit risico uitgesloten. 
De doelgroep wordt in staat gesteld om zelf een keuze te maken uit een aantal artikelen die de 
persoon in kwestie nodig heeft om te kunnen besparen op de energienota. 
De bedoeling is om hier Helderse leveranciers bij te betrekken. Om dit goed te kunnen organiseren en 
om binnen de kaders te blijven van het inkoopbeleid, vraagt dit voorbereidingstijd. 
U blijft geïnformeerd over de voortgang. 

 

Tegemoetkomingen 
Vooruitlopend op de nota Armoedebeleid heeft het college besloten om dit jaar al middelen aan te 
wenden voor specifieke doelgroepen in lijn met de andere tegemoetkomingen voor inwoners met een 
inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een bescheiden vermogen tot de 
inkomensgrens van artikel 34 Participatiewet (de doelgroep minima). 
Het gaat om de tegemoetkomingen voor 2 specifieke doelgroepen: 
 

1. de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten die meerkosten zorg hebben. 
2. andere inwoners die tot de doelgroep minima behoren en meerkosten hebben vanwege 

sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten in het kader van participatie. 
 

Door deze onderverdeling in specifieke doelgroepen wordt enerzijds beoogd compensatie te verlenen 
voor een groep inwoners die het extra zwaar hebben vanwege chronische ziekte of handicap en 
anderzijds wordt het participeren in de maatschappij bevorderd. Op deze wijze wordt het budget zo 
optimaal mogelijk ingezet ten behoeve van inwoners die op of net boven het sociaal minimum leven. 
In de beleidsnota Armoedebeleid( in ontwikkeling) wordt verder ingegaan op de borging van de 
tegemoetkomingen voor de komende jaren. 
 
 
 
Den Helder, 1 november 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


