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Besluitenregistratie: Postregistratienummer : Z.339532/D.245662 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Ja Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja  

Anders:  
  

 
Onderwerp : Bijzondere bijstand voor energiekosten 2023 en verhoging inkomensgrens 

energietoeslag 2023. 
  
Advies  : Instemmen met het raadsvoorstel voor de verhoging van inkomensgrens van 

de energietoeslag naar 130% van de bijstandsnorm en de verruiming  

bijzondere bijstand voor energiekosten. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

10 januari 2023  Peter van Zoeren 
M. van de 

Graaf 
       

 

Additioneel Advies Paraaf: 

  
  

     

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester  MJ 220116  

Wethouder  HJM 220116  

Wethouder  DdK 220116  

Wethouder  MvdG 220116  

Secretaris DR  220112 Uitgebreid besproken met 

portefeuillehouder, Zaira en 

betrokken ambtenaar.  
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Datum vergadering B&W: 17 januari 2023 Agendapunt: O2 

Besluit: 

Openbare besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 januari 2023: 

-Akkoord, met tekstuele wijzigingen.  

-Aanpassingen in de financiële paragraaf. 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Centrale vraag 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Kader 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Maatschappelijke participatie 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 
Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Henk van den Hof 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Toelichting: 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Risico: 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Aanpak/uitvoering 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Conclusie 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. 

 

Communicatie 

Zie raadsvoorstel verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023 en verruiming van de 

bijzondere bijstand voor energiekosten 2023.  
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Bijlage(n) 

- Concept raadsvoorstel bijzondere bijstand voor energiekosten en energietoeslag 

- Concept raadsbesluit bijzondere bijstand voor energiekosten en energietoeslag 

- Rekenvoorbeelden bijzondere bijstand voor energiekosten 

 

 


