
Van: Gülden Siner 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 19:27
Aan: Oude IJsselstreek-POB-Griffie <griffie@oude-ijsselstreek.nl>
Onderwerp: Vragen PRO!

Geacht college,

De problematiek rondom de explosieve stijging van energiekosten wordt helaas groter en groter. Het 
kabinet heeft een regeling in de maak op basis van de kamerbrief van 10 december 2021 (zie bijlage).
Inmiddels is hiervoor een wetswijziging op d.d. 26 februari jl. ingediend. Dus de kaders zijn bekend. 
Minister Carola Schouten verwacht dat het wetsvoorstel medio maart 2022 in de Tweede Kamer zal 
worden behandeld. Dit betekent dat onze inwoners op z'n vroegst eind april 2022, dus na de winter, 
kunnen rekenen op de in de bijlage genoemde € 200,-. 

De gemeente Den Haag doet er nog een schepje op en verhoogt dit bedrag naar € 300,-. Een aantal 
gemeenten zoals Tilburg, Dalfsen, Dortrecht (Bron: Trouw dinsdag 1 maart 2022), Steenwijkerland 
(Bron: brief Binnenlands Bestuur 25 februari jl.) en anderen gemeenten willen daar niet op wachten 
en betalen het bedrag nu al bij voorschot uit. Het verzoek van PRO! aan het college is, net zoals de 
hierboven genoemde gemeenten, niet te wachten tot begin mei 2022 voor de daadwerkelijke 
uitbetaling van het bedrag aan onze inwoners en dit bij voorbaat al te doen. Graag ontvangen wij 
binnen afzienbare tijd een reactie op dit verzoek.
 
Ten slotte wil ik namens PRO! aandacht voor het volgende. Tijdens de laatste raadsvergadering is 
door de heer De Lange (ADA) een oproep gedaan om namens onze gemeente empathie te betuigen 
aan de gemeenten die onderdeel uitmaken van De Ring der IJzersteden in Oekraïne wegens de 
ontstane situatie. PRO! hoort graag of dit al dan niet is gedaan en in welke vorm. Wij hebben 
namelijk hierover nog niets vernomen.

Met vriendelijke groet,
namens fractie PRO!

Gülden Siner
Fractievoorzitter PRO!
Tel.nr. 06 - 14 51 04 45
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