Motie Kadernota: Energiearmoede
Motie nr.: 2022 De raad van de gemeente Eemsdelta in vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2022 besprekende
de Kadernota.

Constaterende dat:
•
•

•

•
•

•
•

De energieprijzen enorm gestegen zijn en veel inwoners daardoor in de knel komen;
De Tweede Kamer het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens heeft
aangenomen, waardoor gemeenten aan alle inwoners met een inkomen op of rond het
sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van €800,- kunnen uitkeren1;
Door het aannemen van de wet het kabinet de Participatiewet heeft gewijzigd en een
“eenmalige energietoeslag” als categoriale bijstand heeft toegevoegd door wijzigingen in
art 31 en 35;
Het de bedoeling van het kabinet nadrukkelijk is dat de eenmalige compensatie gezien moet
worden als een categoriale bijstandsverstrekking;
De categoriale bijstandsverstrekking door de toets op enkel en alleen het inkomen
onvoldoende aansluit bij de situatie in de gemeente Eemsdelta waarbij veel huishoudens die
boven de inkomensgrens van 110% uitkomen kampen met hogere energielasten
Deze huishoudens niet worden bereikt met de huidige regeling;
Er tevens veel huishoudens zijn met inkomens binnen de inkomensgrens die geen hogere
energielasten hebben, maar die op grond van het inkomen wel de toeslag ontvangen;

Overwegende dat:
•
•
•

1

Het de gemeente vrij staat om zelf te bepalen aan welke groepen de eenmalige
energietoeslag wordt uitbetaald;
De huidige ontwikkelingen ook gevolgen hebben voor inwoners met een inkomen boven
110%;
Het de bedoeling van het kabinet nadrukkelijk is dat de eenmalige compensatie gezien moet
worden als een categoriale bijstandsverstrekking;

Rijksoverheid, Kamerbrief over wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens.

•
•

De regeling uitgebreid zou moeten worden met een maatwerkoplossing voor kwetsbare
doelgroepen in onze gemeente die kampen met hoge energielasten;
Deze aanvullende regeling aansluit bij de gemeente Eemsdelta waarmee de huishoudens
geholpen worden die de hulp nodig hebben;

Verzoekt het College:
•
•
•

•

•

De inkomensgrens voor de categoriale eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,00 te
handhaven op 110% van het bijstandsniveau;
Aanvullend op de categoriale energietoeslag van het Rijk, een gemeentelijke
maatwerkregeling vast te stellen met gemeentelijke beleidsregels;
De gemeentelijke beleidsregels zijn van toepassing op individuele gevallen waarbij de
hoogte is gebaseerd op de daadwerkelijke energiekosten. Bij deze regeling wordt uitgegaan
van het draagkrachtbeginsel: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het eigen aandeel in de
kosten. Vermogensbestanddelen worden in aanmerking genomen conform de regels uit de
Participatiewet;
Zowel de beleidsregels van de categoriale regeling als de beleidsregels van de aanvullende
energietoeslag als actieve informatie aan de raad voorleggen en de raad periodiek
informeren over de voortgang en de resultaten;
De financiële dekking hiervoor uit de algemene reserve te halen en te verwerken in de T2
rapportage;

en gaat over tot de orde van de dag.
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