MEMO van college aan de raad
datum

:

20 januari 2011

(binnen gekomen bij de griffie op 2 februari 2011)

aan

:

Gemeenteraad

van

:

College

onderwerp

:

Wintertoelage Minima

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink
Inlichtingen bij: Laureen Hulskamp
Aanleiding



De memo wordt opgesteld als antwoord op de ingediende motie van de raad van 9
december 2010 door Groenlinks.
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?
Motie over Extra Winterbijstand Minima.
 Waar wil het college informatie over verschaffen?
Deze memo gaat over het uitvoeren van de motie extra winterbijstand minima die door de
raad op 9 december 2010 is aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd de
huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum een wintertoelage
te verstrekken voor de extra te maken stookkosten vanwege het vroege intreden van de
winterkou.
Het college verstrekt ‘categoriaal’ een eenmalige uitkering voor de meerkosten voor het
verwarmen van de woning als gevolg van een chronische ziekte of handicap of leeftijd (65+).
In januari 2011 wordt aan 264 personen (65+ers, chronisch zieken of gehandicapten) de
eenmalige extra winterbijstand uitbetaald.
Daarnaast verstrekt het college in de maand januari 2011 op basis van de Nibud-prijzengids
2010- 2011 aan sociale minima in de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar, een vergoeding van de
méérkosten voor het verwarmen van de woning, maximaal € 50,00. De doelgroep 18 tot 65
jaar kan middels een aanvraagformulier stookkosten een beroep doen op de extra
winterbijstand. Aan de reeds bekende doelgroep wordt een aanvraagformulier stookkosten
verzonden. Het betreft hier circa 80 personen.
Daarnaast wordt verwacht dat er een groep van circa 50 tot 100 personen eveneens recht
heeft op de extra winterbijstand. (Dit is het verschil tussen minima die in 2009 wel recht
hadden op een kerstgratificatie en in 2010 nog geen bijzondere bijstand hebben
aangevraagd / ontvangen). Deze categorie huishoudens kan tot 1 februari 2011 een
aanvraag bij de gemeente indienen voor de extra winterbijstand.
Door de motie op deze wijze uit te voeren zijn er geen risico’s verbonden aan het uitkeren
van de extra winterbijstand aan sociale minima.
Met de hierboven geschetste aanpak is een bedrag van € 20.700 gemoeid. Het budget
Bijzondere Bijstand (FCL66140100/ECL 42210) geeft voldoende dekking voor deze
verwachte uitgaven.

