
 

 

 
Weert, 6 september 2022. 
 
 
Onderwerp: dringende oproep. 
 
 
Geacht College en leden van de gemeenteraad, 
 
Wij leven in roerige tijden. In tijden waarin heel veel inwoners van Nederland en specifiek van Weert, 
hoe langer hoe meer in de problemen geraken danwel dreigen te geraken door de torenhoge inflatie 
en de stijgende energieprijzen. Gelukkig is er al een eenmalige energietoeslag uitgekeerd aan veel 
inwoners. Maar helaas moeten we, uit signalen die ons bereiken, constateren dat een grote groep 
inwoners, ondanks deze toeslag, in financiële problemen dreigt te geraken. De huidige inflatie is niet 
meer op te vangen door een eenmalige toeslag.  Ook zijn er mensen die niet in aanmerking komen 
voor deze toeslag, denk hierbij ook aan uitwonende kinderen met studiefinanciering. Sterker nog 
soms zullen mensen gedwongen de keuze moeten maken tussen eten of verwarmen/douchen of in 
uiterste nood ervoor kiezen een afboeking voor huur of energie te storneren, waardoor er schulden 
ontstaan. Dit kan snel uit de hand lopen als mensen geen perspectief zien. Hoewel het kabinet met 
plannen komt tijdens Prinsjesdag denken wij dat het voor veel inwoners te laat zal zijn. De plannen 
zullen ook pas volgend jaar in werking treden. 
De gemeente Tilburg heeft inmiddels een Ondersteuningsfonds in het leven geroepen. Dit om 
mensen die in ernstige financiële problemen komen (eenmalig) te compenseren. Zie onderstaand 
stukje op de website van de gemeente Tilburg. 

 

Het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF)  

Hebt u geen recht op de energietoeslag? En komt u ernstig in de financiële problemen door de 
stijgende energiekosten? Misschien kunt u een vergoeding krijgen via het Tilburgse 
Ondersteuningsfonds (TOF). Het fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in nood komen door de 
hogere energierekening. U kunt vanaf half juni financiële steun aanvragen 
via www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/. 
 
De fractie van DUS Weert verzoekt het college om na te gaan in hoeverre het huidige armoede beleid zou 
kunnen worden aangepast om te komen tot een compensatieregeling voor degenen die in grote financiële 
problemen komen. Wellicht zijn er ook mogelijkheden via de Bijzondere Bijstand en kunnen we met maatwerk 
wellicht het ontstaan van problemen tegen gaan. Het kan niet zo zijn dat er meer inwoners, waaronder 
kinderen in armoede moeten opgroeien, hun sportclub of muziekles moeten stoppen of erger nog gezinnen 
niet meer in staat zijn om te voorzien in de primaire levensbehoeften.  
 
DUS Weert zou graag van het College willen horen of en hoe er een fonds met een fysiek meldpunt kan worden 
ingericht. De inwoners kunnen zo direct hun verhaal doen bij dit meldpunt. Zo kan er op een adequate manier 
worden gekeken welke (maatwerk) maatregelen en hulp er direct gegeven kan worden om inwoners van Weert  
te ontlasten.  
 

http://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/


In de commissievergadering van 20 september a.s. hopen wij dat de portefeuillehouder in kan gaan op onze 
dringende oproep. En nog beter zou het zijn als er een plan van aanpak met de raad wordt besproken. Bij veel 
inwoners staat het water al tot aan de lippen. 
 
Namens Fractie DUS Weert 
Fractievoorzitter  
Conny Beenders-van Dooren 
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