
 
 
Motie 
 
Reg. Nr. M. 7.1 
 
Agendapunt: 7. Vreemd aan de agenda  
 
Onderwerp: Inkomensnorm energietoeslag naar 130% 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, 
 

overwegende dat:  

 het college voor de energietoeslag heeft besloten vast te houden aan de 

inkomensnorm van 120% van het minimum; 

 veel van de ons omringende gemeenten deze grens verhoogd hebben naar 130% en 

onze buurgemeente Utrecht deze zelfs opgetrokken naar 150% van het minimum; 

 uit antwoorden op recente technische vragen van de fractie van Samen Stichtse 

Vecht blijkt dat het aantal inwoners met een inkomensgrens tot 120% van de 

inkomensnorm ca 2.300 inwoners bedraagt en het aantal met een inkomensgrens tot 

130% ca. 2.950 inwoners; 

 op basis van huidige informatie ongeveer 80% van de doelgroep de energietoeslag 

aanvraagt; 

 om de grens van de minimum inkomens norm te verhogen van 120% naar 130% voor 

de uitkering energietoeslag naar schatting van het College ongeveer € 676.000 nodig 

is; 

 er geen analyse gemaakt is om te bezien of en hoeveel mogelijke schuldhulptrajecten 

voorkomen kunnen worden, indien de norm 130% zou zijn; 

 de middelen die de gemeente via het Gemeentefonds ontvangen heeft ter 

compensatie van de Corona-uitgaven (waaronder TONK), in de reserve Corona zijn 

opgenomen en deze reserve bij de BERAP (bestuursrapportage) 2022 is opgeheven 

en het restant is toegevoegd aan de Algemene Reserve; 

 uit de beantwoording van vergadervragen is gebleken dat de rijksbijdragen uit de mei 

en de september circulaire naar verwachting € 2.854.454 bedraagt en € 2.807.000 

voorzien wordt om uit te geven;  

 de Algemene Reserve bedoeld is voor uitzonderlijke situaties, en dat er thans sprake 

is van een uitzonderlijke situatie; 

van mening dat:  

 het wenselijk is om de inkomensgrens van 120% van het minimum te verhogen naar 

130% voor de energietoeslag om zo voor ca 650 inwoners deze winter grote 

financiële problemen te helpen voorkomen; 

 naar verwachting bespaard wordt op schuldhulptrajecten als de gemeente de 

inkomensgrens verruimt; 

 via de mei en september circulaire middelen beschikbaar moeten zijn en voor het 

overige tekort een beroep moet worden gedaan op de Algemene Reserve; 
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draagt het college op om:  

1. de inkomensgrens voor de energietoeslag nog voor 2022 te verhogen naar 130% van 

het minimum; 

2. als dekking middelen in te zetten vanuit de mei – en/of september circulaire en/of een 

resterende tekort te onttrekken aan de Algemene Reserve; hier een 

begrotingswijziging voor op te stellen en verantwoording over af te leggen bij de 

jaarrekening; 

3. in 2023 met een voorstel naar de raad komen over maatregelen en dekking in 2023 

bij ongewijzigde omstandigheden;  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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