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ONDERWERP 
Collegebericht: schriftelijke vragen HBB zorgen armoede 
 
Vraag 
In Heemstede zijn de energieprijzen niet anders dan in de rest van ons land.  
Is er bij de gemeente al een stijging van de hulp bij de energierekening te merken?  
Hoeveel meer inwoners hebben zich al tot de voedselbank gewend? 
Kinderen zijn altijd de dupe van armoede.  
Kan de gemeente (zoals bij de Oekraïners) in samenwerking met bv de kringloop 
(jassen/schoenen?laarzen inleveren) en voedingsmiddelen-acties (eventueel 
samen met WIJHeemstede) een bijdrage leveren aan het oplossen van deze 
schrijnende armoede. 
 
HBB maakt zich zorgen over de verborgen armoede. 
 
 
Antwoord 
De energietoeslag van € 1.300 is tot nog toe aan 780 huishoudens toegekend in 
Heemstede. Zie voor meer informatie hierover het collegebericht ‘Tussenstand 
energietoeslag 2022 (11 oktober 2022). Naast de energietoeslag worden diverse 
extra acties in gang gezet voor de besparing op energiekosten, zoals de 
‘witgoedwissel’ en de verwarmingssysteemaanpak. Dit is onderdeel van een 
breder palet om (versneld) te verduurzamen, zoals aangekondigd in het 
collegebericht ‘Aanpak energieopgave Heemstede (12 september 2022). 
 
De toegang tot de Voedselbank is verruimd. De Voedselbank meldt dat het aantal 
deelnemers uit Heemstede al een tijd stabiel is met 3 huishoudens. Het aantal 
Haarlemse klanten stijgt ook nog nauwelijks. Van andere Voedselbanken in het 
land komen al wel signalen van een stijging. Met de Voedselbank is afgesproken 
dat zij het direct aan ons melden als de aantallen uit Heemstede toenemen. 
 
In het kader van de wettelijk verplichte vroegsignalering krijgen wij daarnaast sinds 
mei 2021 van vaste lasten leveranciers (woon, zorg, energie en water) signalen 
van betalingsachterstanden van huishoudens. Met de betreffende huishoudens op 
de lijst wordt contact opgenomen door Team Vroeg Eropaf van WIJ Heemstede. 
Wij zien in 2022 tot nog toe een toename van gemiddeld enkele signalen per 
maand. 
 
In december hebben wij weer de actie met de kledingkaart. Huishoudens met een 
laag inkomen krijgen dan per kind een kledingkaart (fashioncheque) van € 100. 
Verder hebben wij de schoolkostenregeling versoepeld, waardoor meer gezinnen 
hier automatisch en volledig gebruik van maken. Ook komt er voor het einde van 



Collegebericht 
Collegevergadering:  11 oktober 2022 

 

1116282 2/2 

dit jaar een voorstel om de doelgroep voor het minimabeleid in de volle breedte te 
verruimen en werken wij aan de uitwerking van de motie menstruatiearmoede. 
 


