Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie extra tegemoetkoming aan minima voor sterk gestegen energielasten

De Raad van de Gemeente Peel en Maas, bijeen in vergadering op 22 februari 2022
constaterende
•
•
•
•
•
•
•
•

dat de kosten voor energie de laatste maanden explosief zijn gestegen;
dat het kabinet voor iedereen de energiebelasting heeft verlaagd met circa 400 euro;
dat het kabinet heeft vastgesteld dat dit de lagere inkomens van Nederland onvoldoende ontziet;
dat daarom 200 miljoen extra is vrijgemaakt om minima verder tegemoet te komen;
dat deze extra tegemoetkoming aan minima geregeld moeten worden door de gemeenten via de
bijzondere bijstand;
dat het ministerie nog steeds niet heeft aangegeven hoe precies uitvoering gegeven kan worden
aan deze extra tegemoetkoming voor minima;
dat vanuit het rijk gemeld is dat het langer duurt omdat er een wetswijziging nodig is om deze
tegemoetkoming categoriaal via de bijzondere bijstand te regelen;
dat steeds meer huishoudens met een laag inkomen intussen in de problemen komen vanwege
de sterk gestegen energielasten;

van mening zijnde
•

•
•
•
•
•

dat het onverantwoord is om nog langer te wachten met het verstrekken van bedoelde extra
tegemoetkoming omdat veel minima, naast de algehele prijsverhogingen vanwege de oplopende
inflatie, reeds geconfronteerd worden met hogere energie lasten terwijl het inkomen volstrekt
ontoereikend is om dit op te vangen;
dat om te voorkomen dat mensen eronderdoor gaan, in de schulden raken en ziek worden van
de geldzorgen, er per direct iets moet gebeuren;
dat de gestegen kosten voor energie aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn en deze
kosten niet op een andere manier kunnen worden vergoed;
dat daarmee voldaan is aan de voornaamste criteria die gehanteerd worden om bijzondere
bijstand toe te kennen;
dat niet het rijk, maar het college gaat over de toekenning van bijzondere bijstand;
dat de huidige wetgeving geen categoriale toekenning mogelijk maakt, maar dat in de situatie
van Peel en Maas een eenvoudige individuele aanvraag en toekenning mogelijk ook beter past bij
de verscheidenheid die zich ook bij minima-huishoudens voordoet wat betreft de omvang van de
stijging van de energielasten;

draagt het college op
•

•

•

•

om de minimahuishoudens die bekend zijn bij de gemeente uit te nodigen zich bij de gemeente
te melden met een oude en een nieuwe energienota teneinde de aldus vast te stellen stijging van
de kosten, via een eenvoudige aanvraag om toekenning van bijzondere bijstand, gecompenseerd
te krijgen;
om bekend te maken dat huishoudens die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van
het sociaal minimum en niet als huishouden met een minimaal inkomen bij de gemeente bekend
zijn, zich bij de gemeente kunnen melden met een oude en een nieuwe energienota teneinde de
aldus vast te stellen stijging van de kosten, via een met eenvoudige inkomenscijfers te
onderbouwen aanvraag om toekenning van bijzondere bijstand, gecompenseerd te krijgen;
om voorlopig 100.000 euro te reserveren uit de algemene middelen om de toekenningen van
bijzondere bijstand voor gestegen energielasten te betalen, welk bedrag voor een deel of geheel
terug ontvangen wordt via het extra geld dat het rijk te zijner tijd hiervoor aan de gemeente
uitkeert;
om met zoveel mogelijk energieleveranciers in overleg te treden om te regelen dat met
instemming van betrokken minima het toe te kennen bedrag aan bijzondere bijstand
rechtstreeks aan de leverancier wordt overgemaakt, teneinde het maandelijks voorschot omlaag
te krijgen, waarbij tevens overleg plaatsvindt met deze leveranciers over een eventuele
financiële bijdrage aan deze operatie, omdat er door het gemeentelijk beleid waarschijnlijk door
de energieleveranciers minder kosten gemaakt hoeven te worden wat betreft incasso en
oninbare schulden

en gaat over tot de orde van de dag.
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