
 

 

Raadhuisplein 3 

3331 BT  Zwijndrecht 

Postbus 15 

3330 AA  Zwijndrecht 

T 14 078 (algemeen) 

F (078) 770 80 80 

gemeente@zwijndrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp  Van/behandeld door  Datum 

Reactie advies armoedebestrijding    Zita Goes  5 april 2022  

Uw kenmerk/schrijven  Ons nummer  Verzenddatum 

'Advies raad inzake 

armoedebestrijding' 

   8 april 2022 

     

Beste Seniorenraad, beste Inwonersadviesraad 

 

Op 9 maart hebben wij van u een gezamenlijk advies over armoedebestrijding ontvangen. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw advies. De dalende koopkracht is een actueel thema, 

waar ook de maatschappelijke partners en gemeente zich zorgen over maken. Bovendien is 

het u vast niet ontgaan dat er ook vanuit het rijk maatregelen zijn genomen om de 

koopkrachtdaling te compenseren.  

 

Het rijk heeft op 11 maart besloten tot een pakket aan maatregelen dat de energieprijzen 

moet dempen met als doel de koopkracht te verbeteren:  

• De accijnzen op brandstof zijn per 1 april omlaag gegaan,  

• In juli volgt een verlaging van btw op gas en elektriciteit 

• De eenmalige compensatie voor huishoudens die tot 120% van minimuminkomen 

verdienen, ook wel de energietoeslag genoemd, wordt verhoogd van €200,- naar 

€800,-.  

• Tot slot haalt het kabinet €150 miljoen dat bestemd was voor 2026 naar voren 

om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van 

energiebesparende maatregelen. Dit komt bovenop de € 150 miljoen die eind 

2021 was vrijgemaakt om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun 

woning. Met het budget dat we in Zwijndrecht krijgen, willen wij de inwoners met 

lage inkomens ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Het 

projectplan wordt momenteel uitgewerkt.   

 

In aanvulling hierop wordt de energietoeslag voor inwoners in de Drechtsteden verruimd. In 

de Drechtsteden ontvangen huishoudens met een inkomen tot 120% van het 

minimuminkomen eenmalig €800,-. Bovendien ontvangen huishoudens met een inkomen 

tussen de 120% en 130% eenmalig €600,-. Dit omdat in deze doelgroep voor een belangrijk 

Bas Mol 

Secretaris 

Seniorenraad Zwijndrecht 

 

Kopie naar Inwonersadviesraad Zwijndrecht 

 

   
 

 



 

 

Datum 

5 april 2022  

Onderwerp 

Reactie advies 

armoedebestrijding  

Pagina 

2 van 2 

deel bestaat uit gepensioneerden (64%) en werkenden (22%). Voor meer informatie verwijs 

ik u door naar: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/eenmalige-energietoeslag-

voor-huishoudens-in-de-drechtsteden  

 

Daarnaast kunnen inwoners met geldzorgen natuurlijk terecht bij het Vivera Sociaal 

Wijkteam, de SDD en de gemeente. Ook zijn er in Zwijndrecht een hoop 

vrijwilligersorganisaties actief die zich inzetten voor inwoners met financiële problemen. 

Zowel de gemeente als onze partners worden door de gesprekken met inwoners regelmatig 

geconfronteerd met de dalende koopkracht. Wij hebben daardoor niet de indruk dat er een 

'wake-up call' nodig is. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat er door alle organisaties in 

Zwijndrecht hard gewerkt wordt om zoveel mogelijk inwoners met financiële problemen zo 

goed mogelijk te ondersteunen.     

 

Tot slot uw signaal over de verspreiding van de Brug. Wij zorgen ervoor dat dit ter sprake 

wordt gebracht in de overleggen met de Brug, zodat dit hopelijk op korte termijn opgelost 

wordt. Gelukkig zijn wij met onze communicatie niet geheel afhankelijk van de Brug. 

Informatie wordt veelal via verschillende communicatiekanalen gedeeld. Hierbij kunt u onder 

andere denken aan de website van de gemeente en social media. Bovendien informeren wij 

onze maatschappelijke partners over belangrijke ontwikkelingen. Op deze manier kunnen 

ook zij inwoners, indien nodig, op ontwikkelingen wijzen.   

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er toch 

onduidelijkheden zijn, horen wij graag van u.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ronald de Meij      Tycho Jansen 
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