Vragen art. 34 R.v.O. 12 april 2022 – energietoeslag voor ouderen
In het verlengde van de vraagstelling door 50plus en de beantwoording door het college
hebben wij nog een aantal vragen over de energietoeslag.
Deze vragen gaan specifiek over de groep ouderen met alleen AOW zonder aanvullend
pensioen, AOW-AIO of minder. Enkele tientallen hebben zich inmiddels bij de POV gemeld.
Deze groep ouderen behoort óók tot de minima maar ontvangt geen uitkering van Orionis.
Het SVB verzorgt de AOW en AIO uitkeringen. Echter, deze groep valt wel degelijk onder de
huidige regeling mbt de energietoeslagen, hetgeen overigens door Orionis wordt ontkend.
Veel mensen, waar onder ook veel ouderen, kunnen al geruime tijd niet meer rondkomen
omdat de vaste lasten hoger zijn dan de inkomsten, dit is een eerste-wereld-land als
Nederland onwaardig en volstrekt onnodig.
De POV-fractie heeft de volgende vragen;
1
Is het juist dat Orionis niet extern heeft gecommuniceerd aan de betreffende groep
ouderen hoe ze de energietoeslag moeten gaan aanvragen en klopt het dat tevens ook het
exacte bedrag niet is vastgesteld?
2

Hoe en wanneer gaat Orionis de betreffende doelgroep alsnog benaderen?

3
In hoeverre is het een taak van Orionis deze doelgroep pro-actief te benaderen cq te
informeren?
4
Wordt informatie vanuit de gemeente Vlissingen over de energietoeslag voor ALLE
betrokken doelgroepen en het aanvragen hiervan gecommuniceerd op de informatiepagina
"Blauw geruite kiel", huis-aan-huis blad de Vlissingse Bode. Zo niet, wanneer gaat het
college dit alsnog doen?
5
Er zijn helaas al vele gevallen bekend van ouderen die in de problemen komen of
spoedig zullen komen. Vaak weten zij niet bij wie ze kunnen of moeten aankloppen voor
hulp. Gelet op de situatie is enige haast geboden. Wat heeft het college tot nu toe concreet
gedaan voor de desbetreffende groep ouderen die wel degelijk onder de huidige regeling
vallen?
6
Is het college het met de POV eens dat het volstrekt onacceptabel en ongewenst is
dat een grote groep ouderen tussen wal en schip dreigen te raken en derhalve met grote
spoed hulp en ondersteuning dienen te krijgen?

7
Wat gaat het college nu concreet ondernemen om onze ouderen met AOW/AIO of
alleen AOW zonder aanvullend pensioen in deze moeilijke tijd adequaat te ondersteunen en
te compenseren?
8
Zoals gezegd heeft de desbetreffende groep ouderen ontegenzeggelijk recht op de
huidige regeling, en er is haast bij. Wanneer gaat het college dit in orde brengen?
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