
 

 

Vragen conform artikel 38 RvO     Peel en Maas, 29 december 2021 

 

Onderwerp: extra tegemoetkoming sterk gestegen energielasten 

 

Aan het College van B&W 

 

Geacht College, 

 

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen heeft het kabinet eerder dit jaar eenmalig 3,2 miljard euro 

vrijgemaakt om voor iedereen de energiebelasting te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld 

verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder aan energiebelasting op jaarbasis. Het kabinet heeft 

vastgesteld dat dit de lagere inkomens van Nederland mogelijk onvoldoende ontziet. Aanvullend is 

daarom 200 miljoen extra vrijgemaakt om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te 

komen. In een nieuwsbericht van de Rijksoverheid d.d. 12 december 2021 wordt daarover het 

volgende gemeld: “Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) 

krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Er is 

voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is 

voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag 

automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-

gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet 

automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden.”  

Hierover hebben wij de volgende vragen: 

1. Wanneer kunnen mensen in de bijstand deze extra tegemoetkoming tegemoet zien? 

2. Welke huishoudens komen daarnaast ook nog in aanmerking voor deze extra tegemoetkoming? 

M.a.w. welke inkomensgrens wordt voor deze regeling gehanteerd? 

3. Bent u bereid de extra te ontvangen tegemoetkoming vast te stellen op minimaal 200 euro ook 

als het bedrag dat de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk ontoereikend is voor alle 

huishoudens die hiervoor in aanmerking komen? En bent u bereid het minimumbedrag van 200 

euro te verhogen als het hiervoor extra te ontvangen geld van het rijk dit mogelijk maakt?  

4. Welke huishoudens met een laag inkomen zijn buiten de mensen in de bijstand nog bekend bij 

de gemeente? Gedacht kan worden aan huishoudens/personen die een tegemoetkoming 

ontvangen in de kosten van de ziektekostenverzekering. Ontvangen deze huishoudens ook 

automatisch de extra tegemoetkoming? 



5. Bent u bereid om – met in acht neming van de bescherming van persoonsgegevens – mensen 

met een laag inkomen attent te maken op deze regeling via het adressenbestand van hiervoor in 

aanmerking komende organisaties zoals Stichting Leergeld en Voedselbank?  

6. Bent u bereid om bij (de vroegsignalering van) de schuldenaanpak specifiek te letten op 

betalingsproblemen die ontstaan of verergeren vanwege de hoge energieprijzen? Ben u bereid 

om in dergelijke situaties de mogelijkheid te bekijken om hier ook met een extra 

tegemoetkoming verlichting te brengen in betalingsproblemen?  

7. Kunnen huishoudens met een laag inkomen die nu al in moeilijkheden komen vanwege hoge 

energielasten een voorschot aanvragen op de extra tegemoetkoming waarop ze recht hebben, 

als onverhoopt de uitvoering van de regeling te lang op zich laat wachten? 

 

Wij zien uw antwoorden met interesse tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Fractie PvdA/GroenLinks 

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen 


