
Motie 

Onderwerp Verbreding doelgroep energietoeslag 

Datum 13 september 2022 

Registratienummer 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 13 september 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 

Gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende dat: 

• Huishoudens met een laag en middeninkomen in financiele problemen komen door de
stijgende energieprijzen en de hoge inflatie.

• De huishoudens met een laag inkomen op basis van de beleidsregels eenmalige
energietoeslag 2022 gemeente Hof van Twente een eenmalige energietoeslag
kunnen ontvangen van € 800,-- inmiddels te verhogen tot € 1300,--. Onder een laag
inkomen wordt verstaan een inkomen dat niet hoger is dan 120 % van de
bijstandsnorm.

• De beleidsregel weliswaar is gebaseerd op een door het Ministerie van Sociale Zaken
en de VNG geaccordeerd ontwerp opgesteld door Stimulanz maar er geen sprake is
van gebonden bestuur dus de gemeenten de vrijheid hebben zelf vorm en inhoud te
geven aan de lokale beleidsregels.

• Huishoudens met een inkomen dat een fractie hoger is dan 120 % van de
bijstandsnorm de eenmalige energietoeslag niet ontvangen. Ter illustratie een
echtpaar met een inkomen van 120 % van de bijstandsnorm zijnde 1777,92 ontvangt
op basis van genoemde regels € 800,-- (te verhogen naar € 1300,--). Een huishouden
met een inkomen van bijvoorbeeld € 1800,-- ontvangt niets. Dit is onredelijke en
onbillijk.

• Dit des te meer onrechtvaardig voelt omdat dezelfde inkomensgrens wordt
gehanteerd voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de
bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen, het participatiefonds voor sport,
cultuur en recreatie. De huishoudens met een inkomen net boven 120% van de
bijstandsnorm komen hierdoor financieel in aanmerkelijk slechtere positie dan iemand
met een inkomen beneden de 120 %.

• Dat verschil kan rekening houdend met de mogelijke uitwerking van de hiervoor
genoemde regelingen in sommige gevallen oplopen tot ruim € 2000,--. Per maand  €
166,-- vrij besteedbaar inkomen. (Rekenvoorbeelden waarop dit bedrag is gebaseerd
zijn opgenomen in een bijlage bij deze motie.)

• Aan deze ongewenste situatie een einde moet worden gemaakt en dat voor de
energietoeslag op eenvoudige wijze kan

• Voorts de bijstandsnormen per 1 juli verhoogd zijn en dat tot gevolg kan hebben dat
een aantal afgewezen aanvragen alsnog kunnen worden toegekend.

Verzoekt het college: 
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• De regeling eenmalige energietoeslag Hof van Twente zo aan te passen dat ook de 
huishoudens die een inkomen hebben boven 120 % van de bijstandsnorm in 
aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag met dien verstande dat de 
toeslag in dat geval wordt verminderd met verschil tussen hun inkomen en 120 % van 
de voor hen geldende bijstandsnorm.  (Ter illustratie het volgende rekenvoorbeeld. De 
toepasselijke norm voor een echtpaar is 1777,92. Het echtpaar heeft een inkomen 
van 1797,92. € 20 per maand boven de norm dus. Dit is op jaarbasis € 240,-- 
Volgens de huidige regeling ontvangt het echtpaar dus niets. In ons voorstel 
ontvangt het echtpaar € 800,-- - € 240,-- is € 560,-- of na verhoging van de 
toeslag € 1300,-- - 240,-- is 1060,--) Huishoudens kunnen zo doende niet door de 
energietoeslag qua inkomen in een slechtere positie komen dan een huishouden met 
een inkomen onder de 120 % van de bijstandsnorm. 

• Na wijziging van de regeling de aanvragen die zijn afgewezen op basis van het 
inkomenscriterium ambtshalve opnieuw te toetsen aan de gewijzigde regeling 
rekening houdend met de per 1 juli gewijzigde bijstandsnormen. 
  
 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
 
Fred Rijkens <naam> <naam> 
 
 
PvdA <fractie> <fractie 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 13 september 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel 
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