Vragen ex art. 32 van het Reglement van Orde

Onderwerp: uitvoering energietoeslag aan huishoudens met laag inkomen

Aan het College van B&W
Geacht college,

Veel gemeenten zetten een stapje extra bij de uitvoering van de energietoeslag aan minima.
PvdA/GroenLinks heeft voorgesteld dat ook in Peel en Maas te doen door de inkomensgrens niet
op 120% van het sociaal minima te stellen, maar op te trekken naar 130%. Helaas hebben uw
college en de andere fracties van de gemeenteraad aangegeven vast te houden aan de grens van
120%. Wel werd aangegeven de uitvoeringsregels soepel te hanteren, om het in gewone
bewoordingen uit te drukken. Door burgers worden wij intussen aangesproken op een gang van
zaken bij de uitvoering van de energietoeslag die naar ons idee niet spoort met de geest van de
regeling en met de intentie van het college om deze regeling soepel uit te voeren.
Hoewel er beleidsruimte is om meer huishoudens met weinig inkomen een energietoeslag te
geven van 800 euro, beperkt het college deze energietoeslag voor huishoudens die minder
inkomen hebben dan 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die op jaarbasis een klein
pensioentje hebben, komen vaak net boven de inkomensgrens van 120% van het voor hen
geldend minimum. Maar zeker als het ouderen betreft, worden deze huishoudens in veel gevallen
geconfronteerd met een heleboel extra uitgaven voor met name ziektekosten. Vanwege deze
onvermijdbare uitgaven komen deze huishoudens in feite onder het sociaal minimum terecht wat
betreft hun feitelijk beschikbaar inkomen. Als bij de uitvoering van de regeling uitgegaan zou
worden van het fiscaal vastgesteld verzamelinkomen, zouden deze huishoudens wel in
aanmerking komen voor de energietoeslag. Wij hebben vernomen dat bij de in Peel en Maas
gehanteerde uitvoering van deze regeling deze huishoudens achter het net vissen.
Naar aanleiding van de signalen die wij hierover hebben ontvangen, stellen wij u de volgende
vragen:
1. Klopt het dat huishoudens die vanwege een klein pensioen net boven de inkomensgrens van
120% uitkomen, maar die vanwege onvermijdbare extra uitgaven voor met name ziektekosten

feitelijk minder besteedbaar inkomen overhouden dan huishoudens die net onder de grens
van 120% vallen, afgewezen worden voor de energietoeslag van 800 euro?
2. Bent u het met ons eens dat deze huishoudens net zo min als huishoudens zonder een
vergelijkbaar klein pensioentje, in staat zijn om van hun minimaal inkomen de gestegen
energiekosten te betalen?
3. Bent u het met ons eens dat bedoelde huishoudens ook in aanmerking zouden moeten komen
voor de energietoeslag als de uitvoering van deze regeling gebeurt conform de geest van de
door het Rijk toegezegde compensatie voor minima?
4. Bent u bereid om bij het vaststellen van de 120%-grens uit te gaan van het fiscaal vastgestelde
verzamelinkomen?
5. Bent u bereid in de media en anderszins bekend te maken dat bij het vaststellen van de 120%grens voor de energietoeslag uitgegaan wordt van het fiscaal vastgesteld verzamelinkomen?
6. Bent u bereid om een herbeoordeling uit te voeren bij aanvragen die reeds zijn afgewezen,
maar mogelijk wel in aanmerking zouden zijn gekomen als het fiscaal verzamelinkomen als
maatstaf was gehanteerd?
Met belangstelling zien wij de beantwoording van deze vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA/GroenLinks

