
Aan: College van B&W van Rotterdam
T.a.v. wethouder M. Grauss
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam

Via e-mail secretariaatGrauss@rotterdam.nl

Kenmerk: BR010.22-001.u
Betreft: Signaalbrief energiekosten

Rotterdam, 24 januari 2022

Geachte wethouder Grauss, 

De Brede Raad 010 hoort met toenemende regelmaat zorgen van Rotterdammers over de 
financiële consequenties van de stijgende energiekosten. Dat komt bovenop de al langer 
verslechterende financiële positie van mensen onder of net boven het sociaal minimum, 
en stijgende kosten van de dagelijkse boodschappen en vaste lasten. Rotterdammers 
vertellen te vrezen niet meer te kunnen voorzien in hun basisbehoeften en 
noodgedwongen schulden op te zullen bouwen.

“Ik heb hier slapeloze nachten van. Als ik meer moet gaan betalen, hoe moet ik dat gaan 
rondbreien?” (Carlijn, bijstandsuitkering)

Signaal

Eén van onze leden helpt haar oudere oom en tante met de administratie. Zij wonen in
een flatje van 65 vierkante meter en zitten in de bijstand. In december 2021 liep het vaste 
contract bij de energiemaatschappij af, en per januari wordt een variabel tarief in rekening 
gebracht. Het energievoorschot bleek met 75% gestegen.

Eenmalige tegemoetkoming

Hoewel aanvullend een eenmalige tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan huishoudens op 
of net boven het sociaal minimum, maakt de Brede Raad 010 zich grote zorgen over de 
financiële gevolgen voor Rotterdammers. Rotterdammers in de bijstand krijgen naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2022 deze tegemoetkoming vanuit de Bijzondere 
Bijstand uitgekeerd. Mensen met een laag inkomen die niet in de bijstand zitten, moeten 
zich aanmelden. 
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Vragen

Bij Rotterdammers heerst grote onzekerheid over de aankomende kosten en hoe zij aan 
hun betalingsverplichting kunnen voldoen. 
Vraag aan u is dan ook: 

• Hoe gaat de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat mensen die door deze 
gedwongen situatie gedupeerd worden er niet persoonlijk onder lijden?

• Hoe gaat Rotterdam de tegemoetkoming aan Rotterdammers met een inkomen op 
of net boven het sociaal minimum organiseren?

• Hoe en wanneer gaat Rotterdam haar inwoners informeren? Hoe gaat de gemeente 
Rotterdamse inwoners informeren die onvoldoende digitaal vaardig zijn en/of de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen?

• Waar kunnen Rotterdammers terecht met hun signalen en vragen over de stijgende 
energiekosten en de tegemoetkoming van de gemeente?

• Hoe houdt de gemeente Rotterdam de signalen en gevolgen van de stijgende 
energieprijzen voor de Rotterdammers bij?

• Welk vangnet is beschikbaar wanneer Rotterdammers met een inkomen op of net 
onder het sociaal minimum de tegemoetkoming onverhoopt later ontvangen en al 
in de eerste maanden van 2022 in de schulden raken ten gevolge van de stijging van 
de energieprijzen?

Wij vernemen graag van u hoe u Rotterdammers in een kwetsbare financiële positie 
tegemoetkomt in de problemen die de stijgende energiekosten met zich meebrengen. 

Met vriendelijke groet,

Koen van Dijk,
directeur-voorzitter 




