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Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
 t.a.v. mevrouw S. Rijxman, wethouder Zorg en maatschappelijke ontwikkeling 

Publieke gezondheid & Preventie en 
mevrouw M. Moorman, wethouder Onderwijs, Jeugd (zorg), Armoede en  
Schuldhulpverlening en Masterplan Zuidoost, Gemeente Amsterdam 

 Postbus 202 
 1000  AE  Amsterdam  
 
 
Amsterdam, 17 oktober 2022 
 
Onderwerp:  Ongevraagd advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over 
  Uitvoering aanpak energiearmoede 
 
 
 
Geachte mevrouw Rijxman en mevrouw Moorman, 
 
Hierbij stuurt de Stedelijke Wmo-Adviesraad u het ongevraagde advies over de Uitvoering 
aanpak energiearmoede. 
 
Op 19 juli jl. is er op de site www.Rijksoverheid.nl is de handreiking eenmalige 
energietoeslag 2022 gepubliceerd. In hoofdstuk 2.2 van dit document wordt de gemeentes 
geadviseerd geen vermogenstoets te doen bij de aanvraag van de toeslag. Ik citeer: 
“Vanwege een snelle uitvoerbaarheid van de regeling wordt aangeraden het vermogen van 
de aanvrager en de eventuele partner buiten beschouwing te laten.” 
De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen af te wijken van dit landelijke advies. Wij 
begrijpen niet waarom deze keuze is gemaakt en adviseren alsnog dit landelijke beleid op te 
volgen. 
 
Amsterdam heeft voor de volgende koers gekozen. Amsterdammers kunnen maximaal € 
1300 energietoeslag ontvangen over 2022. Bij de aanvraag van de eerste € 800 wordt er een 
vermogenstoets toegepast, bij de aanvraag van de laatste € 500 wordt er geen 
vermogenstoets gedaan bij de aanvrager. Dit beleid is in een raadsinformatiebrief op 1 
september j.l. naar buiten gebracht. Inmiddels hebben we geconstateerd dat de € 500 
toeslag zonder vermogenstoets per 7 november a.s. via de website kan worden 
aangevraagd. Wij adviseren u om goed te monitoren hoe de aanvraag van deze toeslag 
verloopt en de snelheid waarmee de compensatie wordt verleend. De financiële nood in de 
stad is hoog en dit duurt (te) lang. 
 
De WMO Adviesraad maakt zich grote zorgen over de positie van de chronisch zieken of 
mensen met een beperking in deze energiecrisis. Wij adviseren om deze groep extra 
compensatie te geven, omdat de huidige toekenning niet afdoende is. Wat betreft deze 
groep maken we ons vooral zorgen om de mensen die net boven de inkomensgrens zitten 
en hierdoor geen recht hebben op compensatie. 
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Als laatste willen wij graag aandacht vragen voor mensen die blokverwarming hebben. Dit 
komt met name voor in seniorenflats. In geval van blokverwarming kan degene die hiervan 
gebruik maakt niet zelf zijn temperatuur regelen en dus ook geen invloed uitoefenen op de 
stookkosten. Hoe kijkt de gemeente hier tegenaan? Wij adviseren dat deze groep ook wordt 
gecompenseerd. 
 
We hopen op een spoedige reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Stedelijke Wmo-Adviesraad van Amsterdam, 
 
 
 
 
 
 
Johan Zoutberg, voorzitter, 


