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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Kijk eens om je heen

-

Energietoeslag

Kijk eens om je heen
Onlangs zag ik een TV programma waarbij het inmiddels 2e kamerlid Lucille Werner aanwezig was.
Zoals bij u bekend zal zijn, heeft zij ook een beperking. Zij sprak over de toegankelijkheid voor mensen
met een handicap in sommige gemeentes, waarvan zij zeker geschrokken was.
Ook in de toekomst zal zij (via de 2e Kamer) er aandacht aan besteden.
Tevens doe ik hierbij een oproep aan u , lezers van deze nieuwbrief, om eens om u heen te kijken waar
er volgens u aanpassingen gedaan moeten of kunnen worden. En meldt u het alstublieft bij de mensen
van Stichting V.O.R., zodat zij er bij de gemeente melding van kunnen maken. Wij denken dan aan
openbare ruimtes ,winkels, sportclubs en theaters.
Ook gaat het vaak om op- en afritten voor mensen met een scootmobiel, een rolstoel of een rollator bij
de trottoirs, maar ook het parkeren van de nieuwe scooters met de naam GO, die vaak danig in de weg
staan.
Wij zijn blij als u in Vlaardingen hierop let en het bij Stichting V.O.R. gaat melden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet
Willem van der Hoek

Energietoeslag
De eenmalige energietoeslag is vanaf 1 juni 2022 via de website van Stroomopwaarts aan te vragen.
De Rijksoverheid heeft nog geen wetswijziging aangenomen waarmee de energietoeslag officieel is vastgelegd.
Daarom hebben de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op 24 mei jl. besloten dat zij dit geld
voorschieten.
De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen, die door de stijgende (energie)prijzen in de geldproblemen
dreigen te komen. Stroomopwaarts heeft aan de inwoners, die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering hadden, de
energietoeslag van € 800,- betaald. Andere inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een
laag inkomen kunnen de energietoeslag nog niet aanvragen. Dat komt omdat de wet over de energietoeslag nog niet
is aangenomen door de eerste en tweede kamer. Daarom is het nog niet duidelijk wie er nog meer recht heeft op
deze toeslag. Zodra alle voorwaarden duidelijk zijn maken wij het mogelijk om een aanvraag in te dienen.
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Wie heeft de toeslag al ontvangen?
•

Inwoners, die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts hadden, zonder
kostendelersnorm

•

Inwoners zonder bijstandsuitkering, die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag hebben ontvangen

Wie heeft de toeslag nog niet ontvangen?
•

Inwoners, die na 1 januari 2022 een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts hebben ontvangen

•

Inwoners zonder bijstandsuitkering, die in 2022 de Individuele Inkomenstoeslag hebben ontvangen

Zij ontvangen de energietoeslag niet automatisch, maar kunnen deze later aanvragen.
Aanvragen is nu nog niet mogelijk, maar Stroomopwaarts stuurt deze mensen een brief zodra het aanvragen wel
mogelijk is.
Wat hebben de kostendelers ontvangen?
De inwoners, die met meer mensen in een huis wonen en daardoor de kosten kunnen delen, noemen wij
kostendelers. Ze ontvangen allemaal een gedeelte van een bijstandsuitkering (de kostendelersnorm). Alleen de
persoon, die een contract heeft met een energieleverancier, heeft recht op de energietoeslag. Stroomopwaarts weet
niet wie van deze mensen het contract heeft met de energieleverancier. Daarom hebben de mensen met een
kostendelersnorm allemaal een formulier ontvangen. Zodra dit formulier met een kopie van het contract van de
energieleverancier bij Stroomopwaarts binnen is, kunnen wij hen de energietoeslag van € 800,- betalen.
Wat is 120 % van de bijstandnorm?
Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2022
Leefvorm

Maximaal maandinkomen Maximaal inkomen
zonder vakantiegeld
met vakantiegeld

U bent alleenstaande van 21 jaar
tot pensioenleeftijd

€ 1.244,54

€ 1.310,05

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar
tot pensioenleeftijd

€ 1.244,54

€ 1.310,05

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar
tot pensioenleeftijd

€ 1.777,92

€ 1.871,50

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.382,89

€ 1.455,67

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.872,49

€ 1.971,05

Wie hebben geen recht op de energietoeslag?
•

Dak- en thuislozen

•

Mensen, die in een instelling wonen

•

Jongeren onder de 21 jaar (is er een partner, die boven de 21 jaar is, dan kunnen ze gezamenlijk recht
hebben op de energietoeslag)

•

Studenten zonder eigen woning (bijvoorbeeld een studentenhuis, kamerbewoning of bij inwonende bij ouders
is geen eigen woning)

•

Kostendelers, die geen energiecontract op hun naam hebben staan

Bron: Stroomopwaarts.nl
Wij wensen u, ook namens het bestuur, veel leesplezier toe. Meer nieuws leest u in de volgende
nieuwsbrief van juli/augustus 2022. Valt u buiten iets op? Meld het ons!
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer
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Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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