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Advies ASDE inflatie, energiearmoede - 22 november 2022

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Het college van gemeente Ede dankt de ASDE voor uw signalen en advies. Wij delen uw zorgen als het gaat 
om de gestegen kosten van levensonderhoud voor onze inwoners. De verwachting is dat het 
koopkrachtpakket en energieprijsplafond zoals aangekondigd door het Rijk, niet voor alle huishoudens een 
voldoende oplossing zullen zijn. Het college neemt daarom extra maatregelen om inwoners ondersteuning te 
bieden voor de komende winterperiode en daarna.

Uw advies
Uw advies is om alle mogelijkheden in te zetten om inwoners tijdelijk te ondersteunen, die financieel ‘kopje 
onder’ gaan. Dit is inderdaad de inzet van het college, zij het binnen de invloedssfeer en financiële 
mogelijkheden van de gemeente. Het Rijk is aan zet voor inkomenspolitiek en om de structurele 
bestaanszekerheid van mensen te verbeteren.

Extra maatregelen
De gemeente neemt extra maatregelen boven op de inkomensondersteuning en minimaregelingen die 
gemeente Ede haar inwoners al biedt, zoals de meedoenregelingen. Deze ondersteuning is ruimhartig 
vergeleken met de meeste andere gemeenten, omdat inwoners tot 130% van het sociaal minimum hiervoor 
in aanmerking komen. Als Edenaren voor onverwachte kosten komen te staan die zij niet kunnen dragen, 
kan de gemeente hen helpen via de bijzondere bijstand.

De extra maatregelen houden in:
- Instellen van een noodfonds bestaanszekerheid. Dit noodfonds is bedoeld om inwoners te ondersteunen 

die - ondanks de bestaande regelingen en extra maatregelen van het Rijk - toch financieel in de problemen 
komen. Dit zijn juist ook degenen met een middeninkomen, die niet in aanmerking komen voor de 
energietoeslag;

- inwoners met (dreigende) schuldproblematiek in beeld te krijgen en te ondersteunen voordat ze in grotere 
problemen komen. Deze aanpak wordt geïntensiveerd;

- inwoners helpen met isolatie van woningen en omlaag brengen energierekening. Ook helpen we inwoners 
om hun huis te isoleren en zo de energierekening te verlagen; inwoners kunnen advies van een 
energiecoach en installatiehulp krijgen, energievouchers in te wisselen voor isolatiematerialen, en er zijn 
mogelijkheden zoals de subsidieregeling aanpak Energiearmoede;

- de communicatiecampagne “Zorgen om geld?” Zoals u in uw brief aangeeft is het bereiken van inwoners 
met de regelingen, zoals de energietoeslag, een aandachtspunt. Daarom startten wij per 1 november 2022 
deze campagne waarmee we inwoners met geldzorgen oproepen zich te melden en gebruik te maken van 
alle mogelijkheden.
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Het college neemt het advies van de ASDE dus ter harte, en hoopt u via deze brief voldoende geïnformeerd 
te hebben. Wij blijven graag in gesprek met de ASDE over dit thema en kijken uit naar de verdere 
samenwerking.


