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AMENDEMENT 
 

Onderwerp: Energietoeslag aanvullen tot 150% bijstandsnorm. 

Behorende bij Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 hoofdstuk 2 Het Programmaplan 
programma 6 Sociaal domein  
 

 

Naar aanleiding van agendapunt nummer: VII-44 

 
De gemeenteraad van Simpelveld in openbare vergadering bijeen op 3 november 2022 
 
Gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad. 
 

Overwegende dat:1 

• De inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm automatisch  
een energietoeslag krijgen, daarnaast gratis energieadvies kunnen krijgen en voor € 
250 energiebesparende maatregelen kunnen aanschaffen; 

• Er sterke aanwijzingen zijn dat huishoudens die een inkomen hebben van tussen de 
120% en 150% van de bijstandsnorm ook een risico op armoede lopen als gevolg van 
de gestegen energiekosten;  

• In Simpelveld dat ca. 20% van de huishoudens (=1.000 huishoudens bron: 
allecijfers.nl/gemeente/simpelveld) zou zijn;  

• Steeds meer gemeenten in Nederland en in Limburg stappen zetten om die groep ook 
financieel tegemoet te komen; 

• In de programmabegroting 2023 in het programma ‘Sociaal domein’ een van de vier 
speerpunten van de strategische visie 2012-2023 het ‘blijven wonen met benodigde 
basisvoorzieningen’ is; 

• Een tegemoetkoming van € 500 voor de huishoudens met een inkomen van tussen de 
120% en 150% past bij dit speerpunt;  

• Dit bedrag te splitsen in een bedrag van € 350 als tegemoetkoming in de energiekosten 
en € 150 als stimulans om gebruik te maken van de gratis energiecoach en met dat 
advies gerichte energiebesparende maatregelen aan te schaffen;  

• Indien alle huishoudens die een inkomen hebben van tussen de 120% en 150% van de 
bijstandsnorm zich hiervoor melden, de kosten naar verwachting € 500.000 zullen 
bedragen;  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Korte toelichting of motivering van het amendement (waarom, wat wordt beoogd en wat zijn de financiële 
consequenties).  
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Besluit:2 
Als aanvulling op de tekst van de ‘Financiële aspecten’ in het Raadsvoorstel 
Programmabegroting 2023 ‘zoals in de inleiding beschreven is deze begroting opgesteld in een 
onzekere en roerige tijd name de inflatiecijfers, in het bijzonder de explosieve stijging van de 
energieprijzen, vraagt extra financiële inspanningen’:  
 
aan te vullen met: Daarnaast wil de gemeente ook een extra financiële bijdrage leveren om 
zoveel mogelijk te voorkomen dat de huishoudens met een inkomen van tussen de 120% en 
150% van de bijstandsnorm in de financiële problemen raken. Met die financiële bijdrage 
tevens een stimulans wordt gegeven om het energieverbruik bij deze huishoudens te 
verminderen.  
 
Als aanpassing van de volgende tekst ‘Het voorstel is om in 2023 € 725.000 van de algemene 
reserve in zetten om o.a. de explosieve stijging van de energiekosten op te vangen.’:  
 
Te wijzigen in: Naast het voorstel om in 2023 € 725.000 van de algemene reserve in zetten om 
o.a. de explosieve stijging van de energiekosten op te vangen tevens € 500.000 in te zetten 
voor het zoveel mogelijk tegengaan van armoede bij de groep huishoudens met een inkomen 
van tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm als gevolg van de sterk gestegen 
energiekosten. Hierdoor het totale bedrag € 1.225.000 wordt. Omdat het op dit moment niet 
duidelijk is om welke huishoudens het gaat, en hoe hoog de uitvoeringskosten zijn, wordt 
onderzoek uitgevoerd. Mocht dit onderzoek uitwijzen dat deze regeling boven de € 500.000 is, 
wordt besloten deze regeling aan te passen of niet uit te voeren. In het laatste geval vloeien 
dan de middelen weer terug naar de algemene reserve. 
 
Als aanvulling op de programmabegroting aanvulling op de tekst van het 
‘Programmaonderdeel 6 Sociaal domein’ van de programmabegroting 2023 het onderdeel ‘Wat 
doen we daarvoor?’ subonderdeel ‘Minimabeleid/Armoebeleid’ uit te breiden met de volgende 
alinea:  
 
Aan te vullen met: Steeds meer huishoudens als gevolg van de snel stijgende energiekosten in 
de financiële problemen komen c.q. dreigen te komen. Die groep zich niet beperkt tot de groep 
tot 120% van de bijstandsnorm die automatisch een energietoeslag krijgt en daarnaast gratis 
energieadvies kan krijgen en voor € 250 energiebesparende maatregelen kan aanschaffen. De 
huishoudens met een inkomen van tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm ook een 
reëel risico lopen op armoede als gevolg van de gestegen energiekosten. Om die reden die 
huishoudens ook de mogelijkheid te geven zich te melden voor een eenmalige bijdrage van € 
500. Dit bedrag te splitsen in een bedrag van € 350 als tegemoetkoming in de energiekosten 
en € 150 als stimulans om gebruik te maken van de gratis energiecoach zodat die inwoners 
met dat advies de meest passende energiebesparende maatregelen kunnen aanschaffen. 
 
Aanpassing op de ‘Programmaonderdeel 6 Sociaal domein’ onder ‘Wat mag het kosten’ de 
lasten in de begroting 2023 te verhogen met € 500.000. 
 

 
2 Naar de vorm geschikt om direct in het besluit op te nemen, dus voldoende concreet. Tekst die wordt vervangen 
aangeven en de vervangende tekst. Dus eerst de tekst van het raadsvoorstel letterlijk citeren. Dan vermelden  
te wijzigen in en dan de tekst opnemen zoals die in het raadsvoorstel moet komen te staan. 
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Aanpassing in de bijlagen begroting 2023 (pagina 19): bedrag op ECL 71002 ‘beschikking 
algemene reserve (inzet t.b.v. tekort) verhogen van € 725.000 naar € 1.225.000. 
 
Aanpassing in de bijlagen begroting 2023 (pagina 46): Onder taakveld 6.3 de lasten 
energietoeslag 120%-150% toevoegen voor een bedrag van € 500.000. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Naam en ondertekening: 
 
 
 
 
Jan Zwanenburg 
SAMEN 1 
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Invullen door de griffier 

VOOR 
 

TEGEN 
 

RESULTAAT 
 

 


