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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 22 september informeerden wij u met raadsinformatiebrief 94 over de eerste contouren van de aanpak
van de koopkrachtcrisis. De kosten dreigen voor veel mensen hoger te worden dan hun inkomsten. Dat geldt
niet alleen meer voor inwoners met een minimuminkomen. Ook inwoners met een inkomen boven het
minimum die voorheen wel rond konden komen, raken nu in de knel. Ingrijpen vanuit de overheid is nodig
om te zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. Dat is, zoals wij vorige week ook
aangaven, in de eerste plaats een taak van de Rijksoverheid. Helaas zien wij daar nog onvoldoende van
terug. We horen en zien in de stad daarnaast nog steeds veel onzekerheid over het effect van de
rijksmaatregelen en of deze voldoende verlichting bieden voor de komende winter. Wij vinden het daarom
noodzakelijk om op korte termijn extra ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties die ondanks de landelijke maatregelen kopje onder dreigen te gaan. In de
afgelopen week zijn de eerste ideeën uitgewerkt en vandaag heeft het college alvast een aantal besluiten
genomen. In het onderstaande informeren wij u daarover.
Koopkrachtfonds van 10 miljoen euro
Om die ondersteuning te kunnen bieden kondigen wij vandaag in de begroting de inrichting van een
koopkrachtfonds aan. Daarin storten wij 10 miljoen euro waarvan we een deel in 2022 al uit willen geven via
de tweede Berap die u binnenkort ontvangt. Een en ander natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring in
uw raad. Het geld is bedoeld om aanvullende regelingen te financieren om de gevolgen van de energiecrisis
te dempen en de koopkracht te stutten.
Ophoging van de grens voor de energietoeslag naar 130% van het sociaal minimum
De eerste concrete maatregel die we voornemens zijn nog in 2022 te nemen is de ophoging van de grens
voor de energietoeslag van 1300 euro van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Zowel het CPB als
het Nibud geven aan dat een groot deel van de groep tot 130% van het sociaal minimum nu al in de
problemen zit dan wel op korte termijn in de problemen komt. Deze groep valt tot op heden buiten alle
regelingen. Daarom vinden wij hier snelle actie noodzakelijk. Wij bekijken op dit moment hoe we inwoners in
deze inkomenscategorie zo snel mogelijk na besluitvorming over tweede Berap en begroting de
energietoeslag kunnen uitbetalen. Binnen enkele weken willen we het mogelijk maken dat inwoners in deze
groep een aanvraag voor de energietoeslag kunnen indienen. We maken afspraken met onze partners in de
stad om zo veel mogelijk mensen te bereiken en te helpen. Een communicatiecampagne maakt onderdeel
uit van deze aanpak. Wij verwachten de eerste uitbetalingen eind volgende maand te kunnen doen.
Tegemoetkoming van mensen met een iets hoger inkomen
De situatie van mensen met een iets hoger inkomen baart ons ook zorgen. Zij komen in veel gevallen niet of
veel minder in aanmerking voor inkomensondersteuning en toeslagen. We zoeken daarom naar een manier
om ook hen een vangnet te bieden daar waar het nodig is.
Verbouwing Super Sociaal

Super Sociaal is een belangrijke voorziening in onze stad. Mensen met een laag inkomen kunnen daar
tegen een gereduceerd tarief boodschappen doen. Het aantal mensen dat zich bij Super Sociaal meldt loopt
de laatste maanden flink op. Daarmee komt de grens van de capaciteit snel in zicht. Wij dragen daarom
75%, zijnde ca 60.000 euro, bij aan de verbouwing van Super Sociaal zodat er meer klanten kunnen worden
ontvangen. De verbouwing vindt op korte termijn plaats.
De groei van Super Sociaal zet naar verwachting de komende maanden door. Daarom bekijken wij samen
met SMO de mogelijkheden om nog meer klanten te kunnen ontvangen.
Ondernemers en maatschappelijke organisaties
Ook ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben nadrukkelijk onze aandacht. Voor deze beide
groepen zijn wij nog in afwachting van maatregelen van het Rijk. We bekijken op dit moment waar we met
lokale maatregelen enige verlichting kunnen bieden. Zodra de rijksmaatregelen bekend zijn kijken we welke
eventuele aanvullende maatregelen wij als gemeente nog in redelijkheid kunnen nemen om de hardst
getroffen ondernemers te helpen.
Dilemma: snelheid versus gerichtheid van maatregelen
Bij het uitwerken van de maatregelen zoeken we steeds naar de balans tussen snelle invoering en de
gerichtheid van maatregelen. Aan de ene kant willen we zo veel mogelijk maatwerk leveren zodat het geld
terecht komt bij de mensen die dit het hardste nodig hebben. Aan de andere kant vraagt maatwerk veel
meer van de uitvoering omdat er dan meer controle nodig is. Juist die uitvoering staat op dit moment al
onder druk. Dat is overigens geen exclusief Helmonds probleem; alle gemeenten hebben moeite om
maatregelen op een goede manier in te voeren.
Tot slot: kijk om naar elkaar
Graag doen wij tenslotte via uw raad een oproep aan alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties in Helmond: kijkt u de komende maanden alstublieft om naar elkaar. Het zal voor niemand een
gemakkelijke winter worden. De gemeente kan niet alle problemen oplossen. Om zo veel mogelijk mensen
te bereiken hebben wij onze partners in de stad hard nodig. Aan inwoners vragen wij om oog te hebben voor
mensen in hun omgeving die het moeilijk hebben.
In de komende weken moet er meer duidelijkheid komen over de exacte maatregelen die we nemen en de
manier waarop we die invoeren. Wij zullen u daar geregeld over blijven informeren.
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