
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
7 februari 2023 

 

Kenmerk 
Z/23/055211 / D/23/086459 

 

Portefeuillehouder 
Walther Kok 

 

Portefeuille 
Algemeen bestuurlijke zaken 

 

Opsteller 
Schneider, Erik 

 

Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Stand van zaken 
uitvoering motie ‘Winterplan 2023 Armoede Oudewater’ 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 

Onderwerp  Stand van zaken uitvoering motie ‘Winterplan 2023 Armoede Oudewater’ 
Datum 7 januari 2023  
Toelichting  Art 32 vragen  
Door Fractie Progressief Oudewater 

   
In de forumbijeenkomst van 17 september 2022 heeft Progressief Oudewater gevraagd naar het plan van aanpak 
van het college om de toenemende armoede als gevolg van acuut stijgende kosten te voorkomen gegeven de 
toen al te voorziene nood bij een grotere groep inwoners die in de wintermaanden zou ontstaan en ook gegeven 
de berichten over genomen maatregelen in andere gemeenten.   
Op initiatief van Progressief Oudewater en CDA Oudewater heeft de raad een extra bijeenkomst georganiseerd 
op 17 oktober 2022 om de inzicht te krijgen in de stand van zaken op dit dossier en met de samenleving na te 
denken over mogelijke oplossingen.  
Dit heeft op 17 november geresulteerd in een raadsbrede aangenomen motie ‘Winterplan 2023 Armoede 
Oudewater’ waarin concrete ondersteuningsmaatregelen staan benoemd die in 2023 ingezet kunnen worden.  
 
Al deze acties vanuit de gemeenteraad waren en zijn erop gericht om de financieel kwetsbare inwoners in 
Oudewater te ondersteunen, problematische schulden en sociale uitsluiting te voorkomen in een periode waarin 
er een acute verandering is in kosten zonder inkomstenstijging. Niet voor niets is de motie genoemd Winterplan 
2023, waarin bedoelt de wintermaanden waarin we nu leven.  
 
Raadpleging van de website van FermWerk in de eerste week van januari laten echter een verontrustend beeld 
zien. Namelijk geen verandering ten opzichte van oud beleid, een mededeling over de energietoeslag dat er 
verwacht wordt dat in het eerste kwartaal meer informatie gegeven kan worden over de voorwaarden van 2023. 
Op informele vragen hierover aan de wethouder ontvingen wij het antwoord dat de verwachting is dat 
FermWerk in maart met 2023 gaat beginnen en januari en februari nog nodig heeft voor verwerking 2022.  Zo 
uitgevoerd lijkt het Winterplan eerder een ‘Lenteactie’ te worden en laten wij als gemeente een deel van onze 



inwoners alsnog in de kou staan.  
   

1. Gaat het college er voor zorgen dat de motie ‘Winterplan’ alsnog vanaf januari 2023 volledig 
uitgevoerd wordt? 

 
Antwoord:  
Het college is doordrongen van de urgentie om de actiepunten uit de motie ‘Winterplan’ zo snel mogelijk op te 
pakken en de regelingen beschikbaar te krijgen voor onze inwoners. Voor de uitvoering hiervan zijn we echter 
mede afhankelijk van partners die deze regelingen uitvoeren, zoals Ferm Werk en Stichting Leergeld. Het 
college is met deze partijen in gesprek om de uitvoering geregeld te krijgen. Ze zijn welwillend maar sommige 
aanpassingen kosten (veel) tijd. Voor een uitgebreide stand van zaken verwijst het college graag naar de 
Raadsinformatiebrief die op 31 januari 2023 met uw raad is gedeeld over de stand van zaken van de uitvoering 
van de motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater' (D/23/088272).  
   

2. Hoeveel aanvragen van 2022 staan nog op verwerking door FermWerk en hoeveel is dit in procenten 
ten opzichte van totaal?  

 
Antwoord:  
Op 4 januari waren er bij Ferm Werk 3080 aanvragen ontvangen voor de Energietoeslag 2022.  
Daarvan moesten er nog 406 behandeld worden (41 voor Oudewater). Dat is 13% van het totaal. Inmiddels zijn 
er 274 huishoudens in Oudewater die de Energietoeslag hebben ontvangen.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen van Progressief Oudewater (D/23/086458). 


