‘Tynaarlo geeft warmte’
Er is een goed gesprek geweest met de gemeente inzake ‘energiearmoede’ en wat
wij als diaconieën kunnen betekenen i.s.m. de gemeente.
De gemeente is inmiddels begonnen de bij hen bekende huishoudens die 120%
minimum inkomen hebben €200,- per maand te betalen voor de hogere energiekosten (tot een maximum van 800 euro). Huishoudens kunnen energietoeslag bij Werkplein Drentsche Aa aanvragen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel
huishoudens in de financiële problemen komen en wanneer(energiecontracten,
moment van jaarafrekening etc. Is voor iedereen verschillend).
Vooral het aantal huishoudens dat niet bekend is bij de gemeente en bij andere instanties (net boven het sociaal minimum) is onduidelijk. Middels een duidelijke
boodschap op flyers hoopt de gemeente contact te krijgen met deze groep. Ook
krijgt de gemeente rechtstreeks van woningbouwverenigingen en energieleveranciers door als er achterstand in betalingen is zodat ze contact kunnen opnemen en
hulp geven.
Ook wij willen ons richten op deze groep huishoudens, die buiten allerlei regelingen
vallen maar wel financieel in de knel komen door ondermeer de gestegen energiekosten.
Over hoe wij dit kunnen doen blijven wij met de gemeente in gesprek.
Er is besloten om in eerste instantie een aantal supermarktbonnen bij de gemeente
neer te leggen, zodat zij in noodgevallen een huishouden direct kunnen helpen als
er gekozen moet worden tussen het betalen van een rekening en eten kopen.
Zoals in het vorige bericht stond is er flinke financiële donatie gedaan voor dit doel.
Dit is echter niet voldoende zoals het er nu uit ziet.
Als u vindt dat uw schouders sterk genoeg zijn kunt u meehelpen door een bijdrage
over te maken naar de diaconie NL 09 RABO 0366543202 o.v.v. ‘Tynaarlo geeft
warmte’. Er zijn al een aantal donaties gedaan. Hiervoor hartelijk dank.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de gesprekken over dit onderwerp.
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