Ondersteuning inwoners gemeente Ede bij energie armoede
Om inwoners die in de gemeente Ede woonachtig zijn goed te kunnen informeren over welke
ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar zij terecht kunnen als het gaat om energie armoede,
hebben we onderstaand overzicht samengesteld. Het gaat met name over het verduurzamen van de
woning, financiële regelingen en financiële ondersteuning.
VERDUURZAMEN WONING
Hoe minder energie er in je huis verloren gaat, hoe minder je hoeft te betalen.
✓ Energiebox
Er is een gratis Energiebox ter waarde van €229,-- die bestaat uit een adviesgesprek, een adviesrapport
en een doos met energiebesparende producten, die inwoners van de gemeente Ede kunnen
aanvragen. Er wordt aan inwoners persoonlijke tips over energiebewust gedrag in huis gegeven. Zij
ontvangen een doos met energiebesparende producten. Een energiecoach geeft (telefonisch) uitleg
over het gebruik van de producten, vraagt naar het energieverbruik van de inwoner, geeft
besparingstips en zet deze op een rijtje in een rapport afgestemd op de situatie van de inwoner. De
tips kunnen inwoners zonder hoge kosten zélf uitvoeren, en zo besparen ze jaarlijks al snel €128,-- op
hun energierekening en verhogen zij hun wooncomfort. Zónder verbouwingen, en
zónder investeringen. Voor aanmelden, klik op Aanmelden | Energiebox
✓ Tot uw dienst
Als een inwoner zelf niet instaat is om besparende maatregelen te installeren, dan biedt ‘Tot uw
dienst’ hulp. Deze hulp geldt voor alle inkomensgroepen en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor
meer informatie mail info@totuwdienst-ede.nl of bel 0318 43 74 89.
✓ Energiearmoede subsidie
Het doel van deze subsidieregeling is om maatschappelijke partners* van de gemeente Ede in staat te
stellen om inwoners van Ede die in de problemen komen vanwege de hoge energieprijzen te helpen
met het besparen van energie en daarmee de energierekening te verlagen. Deze subsidie is aan te
vragen voor de materiaalkosten van eenvoudige energiebesparende maatregelen met een maximum
van €250,-- per woning en maximaal €12.500,-- per aanvraag. Om voor de subsidie in aanmerking te
komen moeten er minimaal 5 huishoudens worden geholpen. Deze subsidie is aan te vragen
via: https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie
*Onder maatschappelijk partners worden verstaan: Vrijwilligersorganisaties, Rechtspersonen zonder
winstoogmerk met uitzondering van woningcorporaties, Kerkelijke organisaties en moskeeën en
Bewonersinitiatieven.
✓ Energie vouchers:
Inwoners die hun huis willen verduurzamen kunnen een energievoucher van € 60,50 (inclusief BTW)
aanvragen. Daarmee kunnen allerlei energiebesparende producten worden gekocht bij Edese
ondernemers. Ook met kleine energiebesparende acties in huis kun je al flinke winst behalen. Heb je
bij de vorige actie (2020/2021) al een energievoucher besteed? Dan mag je deze keer niet meedoen.
Vraag een gratis energievoucher aan | Ede Natuurlijk (ede-natuurlijk.nl)
✓ Ede natuurlijk
Inwoners die ook mee willen doen aan groen, kunnen dat heel eenvoudig doen. Lees de kleine én grote
stappen die vandaag al gezet kunnen worden om energie te besparen, zelf energie op te wekken, de
tuin te vergroenen, regenwater af te koppelen of samen met buurtgenoten te stoppen met gas als
energiebron. Doe ook mee? Begin met energie besparen | Ede Natuurlijk (ede-natuurlijk.nl)
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FINANCIELE REGELINGEN
✓ Energietoeslag
Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering van de gemeente ontvingen, krijgen vanaf half
april een bedrag van € 800,- op hun rekening gestort. De energietoeslag wordt uitgekeerd per
huishouden en gaat naar de persoon op wiens naam het contract staat met de energieleverancier
(elektriciteit, gas of stadverwarming). Deze inwoners krijgen van de gemeente een brief over de
uitkering van de energietoeslag. Is er sprake van een bijstandsuitkering? Dan hoeft de inwoner zelf dus
geen actie te ondernemen. In juli is het bedrag verhoogd naar € 1.300. Heeft de inwoner al een
energietoeslag van € 800,- ontvangen dit jaar? Dan krijgt de inwoner vanzelf een nabetaling van € 500,.
De inwoner hoeft hier niets voor te doen.
Ontving de inwoner op 1 maart 2022 geen bijstandsuitkering maar is het inkomen niet meer dan 130
procent van het sociaal minimum (zie tabel onder aan de pagina)? Of volgt de inwoner een
schuldentraject (WSNP of MSNP) bij gemeente Ede? Dan kun de inwoner de energietoeslag zelf online
aanvragen via ede.nl →Energietoeslag aanvragen. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een
uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.
Voor de aanvraag Energietoeslag zijn de volgende bewijsstukken nodig:
• Kopie van geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van uzelf en uw eventuele
partner.
• Bewijsstukken met de meest recente inkomensspecificatie van het (jaar)inkomen, de
(voorlopige) aanslag van de Belastingdienst, jaaropgaven (uitkering, salaris, pensioen) of
loonspecificaties, alimentatie en overige inkomsten van u en (als u een partner heeft) van uw
partner.
•

Betaalafschrift van betaling gas/stroom met daarop zichtbaar het bankrekeningnummer OF
als huur inclusief kosten gas/stroom is, een betaalafschrift van de huur.

•

Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat de inwoner energietoeslag nodig heeft.

Heeft de inwoner hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? De inwoner kan op de
volgende plekken terecht:
• Op vrijdagochtend naar loket DigiHulp op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede.
• Op dinsdag- en donderdagochtend van 10-12 uur bij HiP Ede, Posthoornstraat 8 (naast Meetinn).
• Kan de inwoner niet naar een van bovenstaande momenten toekomen? Dan kan er een
afspraak gemaakt worden met een sociaal werker van Malkander, bel 0318 208080 of stuur
een mail naar info@malkander-ede.nl
Tabel Netto inkomensgrenzen (zonder vakantiegeld) 130% sociaal minimum, bedragen per 1 juli
2022.
Uw situatie
21 jaar – AOW-leeftijd
Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.361
€ 1.514
Samenwonen of getrouwd (met of
€ 1.944
€ 2.051
zonder kinderen)

Versie Oktober 2022

✓ Ede geeft warmte
De diaconieën van de kerken bij het Diaconaal Platform Ede zijn een solidariteitsactie gestart. Ede geeft
warmte vraagt mensen om een bijdrage, zeker als men het belastingvoordeel op de energierekening
eigenlijk niet nodig heeft. De opbrengst is beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Ook Ede
geeft warmte lost de meerkosten van de energierekening niet op. De actie is een teken van solidariteit.
Voor meer informatie: Ede geeft warmte :: (diaconaalplatformede.nl)

✓ Zonnepanelen Meikade veld
Gemeente Ede wil graag dat ook inwoners die geen mogelijkheid hebben om te investeren toch
voordeel kunnen hebben van groene energieprojecten. Alle Edenaren met een jaarinkomen tot
maximaal het sociaal minimum komen in aanmerking. Afhankelijk van hoeveel stroom u verbruikt,
bespaart u zo’n € 60-100 per jaar. Zo’n 120 Edese huishoudens kunnen zonder investeren meedoen
aan dit project. Er wordt momenteel voorrang gegeven aan mensen die in financiële problemen
hebben door de stijgende energieprijzen. De inwoner hoeft hiervoor niet over te stappen van
energieleverancier. Voor de voorwaarden en aanmelden zie www.ede.nl/zonnecentrale. Voor vragen
of hulp bij aanmelden: service@valleienergie.nl, of bel 0317-228022.
✓ Noodfonds
Dit fonds moet een Noodfonds blijven. Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom
moeten aanvragen door inwoners samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener
kent de situatie en weet wat na de steun uit bijvoorbeeld het Noodfonds Ede het vervolgtraject zal
worden. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor
het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Voor meer informatie stuur een e-mail
naar info@noodfondsede.nl of bel 06 - 21 14 38 60.

FINANCIELE ONDERSTEUNING
✓ Opella:
Inwoners die geldzorgen hebben, moeite met rondkomen, of schulden hebben en daar graag iets aan
willen doen, kunnen contact opnemen met de financieel coaches (budget coaches) van Opella. Zij
kunnen hierin ondersteunen; zij weten waar te beginnen en hoe het aan te pakken. Geldproblemen
kunnen je veel kopzorgen geven. Neem contact op met Servicepoint via 0318 752 222 of mail naar
servicepunt@opella.nl
✓ Humanitas
Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. Door omstandigheden kun iemand het
overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een partner, of bij scheiding of het kwijtraken
van een baan. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften wachten, of dat er
rekeningen zijn die allang betaald moesten zijn. Humanitas Thuisadministratie biedt hiervoor speciale
ondersteuning.
Een vrijwilliger helpt de inwoner de financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet
één keer, maar wekelijks. Samen worden de inkomsten en uitgaven op een rij gezet, nagegaan waar
de inwoner recht op heeft en wordt er een overzichtelijk huishoudboekje gemaakt. Daarna kan de
inwoner zelf de weg vinden in de eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder. Bijna iedereen
voelt zich na korte tijd enorm geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig
verder. Voor meer informatie neem contact op met coördinator Weslie Pol via w.pol@humanitas.nl
of bel 06 - 35121880.
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✓ Schulhulpmaatje
Schulphulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk
stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. De maatjes bieden begeleiding en
ondersteuning, maar nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust
is, leren zij hoe de inwoner in de toekomst schuldenvrij kan blijven. Niet alleen een overzichtelijke
administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat
iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden. Voor meer informatie stuur een email naar info@schuldhulpmaatje-ede.nl of bel 06 – 3719 4021 of 06 – 1509 9085.
✓ Woonstede
Woonstede geeft aan op het moment coulanter te zijn wanneer mensen betaling moeilijkheden
hebben. Ze verwijzen voornamelijk naar bovenstaande organisaties. Wanneer bewoners financiële
problemen hebben kunnen ze contact opnemen met de klantenservice 0318-695 695 of het
contactformulier op Contactformulier - Woonstede.
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