
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt verhoging inkomensgrens 2023
Raads(commissie)vergadering van:  07-02-2023.  

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

is het mogelijk om een tabel toe te voegen met daarin de netto bedragen aan 
inkomsten bij 120, 130, 140 en 150%.? Nu is het te onduidelijk over welk inkomen 
wordt gesproken. 

Het is onoverzichtelijk om één tabel te maken waar zowel het verbruik als de 
verschillende inkomenspercentages worden meegenomen omdat dan de percentages 
van verbruik (bijv. 120%/130%/140% van het gemiddelde) en de verschillende 
inkomenspercentages in een complexe matrix benoemd worden. Omdat een 
dergelijke tabel verwarrend zou zijn, zijn de tabellen gesplitst per 
inkomenspercentage.  We kunnen wel een tabel leveren met daarin een vast verbruik 
en variabele inkomenspercentages. In deze tabel wordt uitgegaan van een vast 
termijnbedrag van €400.

Stopt u met de energietoeslag wanneer de overheid ook stopt? Wat gaat u doen 
om de energiekosten te verminderen bij deze doelgroep?

Het Rijk heeft de energietoeslag wettelijk mogelijk gemaakt voor 2022 en gaat 
middels een wetswijziging dat ook doen voor 2023. Indien het Rijk stopt met de 
energietoeslag vervalt de wettelijke basis voor de energietoeslag en de financiele 
middelen Gemeente Woudenberg is dan genoodzaakt om te stoppen met 
energietoeslag. Naast de energietoeslag en bijzondere bijstand is er een aantal 
verduurzamingsmaatregelen waaronder het bijv. het Nationaal Isolatie Programma die
helpen met het verlagen van de energiekosten. Zie ook het antwoord op uw laatste 
vraag. 

Het toekomstige verloop van de energieprijzen is onvoorspelbaar. Daarnaast is 
onduidelijk welke maatregelen het Rijk in de toekomst zal nemen om energiearmoede 
te verzachten. De gemeente stemt haar regelingen af op de landelijke regelingen. 
Naarmate er meer duidelijkheid ontstaat over de energieprijzen in 2024 en welke 
maatregelen de landelijke overheid treft, zal de gemeente maatregelen treffen die 
dan passend en (financieel) mogelijk zijn.  

Wat bedoelt u met mensen met matig geïsoleerde huizen?. Wanneer komen zij in 
aanmerking voor een energietoeslag?

Hiermee bedoelen wij huishoudens die een laag energielabel hebben. Hieronder vallen
onder andere woningen met een energielabel van D of lager. Alle huishoudens met 
een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de 
energietoeslag ongeacht het energielabel. Voor de bijzondere bijstand voor 
energiekosten komen alleen huishoudens met een inkomen onder de 150% van de 
bijstandsnorm in aanmerking ongeacht het energielabel. Voor energie labels van D of 
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lager wordt een hoger maximale vergoeding toegepast omdat ervan uit kan worden 
gegaan dat deze huishoudens een hoog verbruik hebben. 

Welke criteria hanteert u bij “slecht geïsoleerde huizen”? Vanaf welke label? We hebben geen kwalificatie gebruik voor matig of slecht. Het gaat hier beide om 
woningen met een energielabel van D of lager. Alle huishoudens met een inkomen 
onder de 150% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de bijzondere 
bijstand voor energiekosten. Huishoudens met een energielabel van D of lager komen 
in aanmerking voor hogere vergoeding van maximaal €150 per maand. 

U bent voornemens om de bijzondere bijstand voor energiekosten te verruimen. 
Met deze regeling wilt u huishoudens met een inkomen boven de 130% van de 
bijstandsnorm ook een compensatie geven. Hebben we het hier dan over inwoners 
die geen bijstand ontvangen, maar wel een vast inkomen hebben in de vorm van 
loon (werkende armen) of een uitkering van het UWV? 

Ja. Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm komen in 
aanmerking voor de bijzondere bijstand voor energiekosten. Dit betreft ook 
werkenden zonder uitkering of huishoudens met een uitkering van het UWV.

Is het mogelijk dat in uw voorstel mensen een hoger bedrag aan bijzondere 
bijstand gaan ontvangen dan het landelijke bedrag van €1300,- ?(max 
termijnbedrag van €400) Zo ja, wat is hiervan de reden? 

Ja, dit is mogelijk. Voor sommige huishoudens zal de energietoeslag maar een deel 
van de gestegen energiekosten compenseren. Indien het verbruik van deze 
huishoudens dermate hoog is biedt de bijzondere bijstand voor energiekosten een 
extra vergoeding. Echter, wordt de ontvangen energietoeslag verrekend met de 
bijzondere bijstand voor energiekosten. 

Op basis van welke informatie komt u aan de 235 huishoudens die door de 
verruiming van de bijzondere bijstand een compensatie gaan ontvangen? 

Dit is gebaseerd op het totaal aantal huishoudens dat binnen de doelgroep van de 
regelingen valt en het gerealiseerde bereik van de energietoeslag in 2022. Daarnaast 
is er gekeken naar het aantal huishoudens dat een verbruik heeft boven het 
prijsplafond, naar verwachting van het Rijk. 

Komen studenten in de nieuw voorgestelde regeling nu ook in aanmerking voor de 
compensatie? 

Ja. Met dien verstande dat zij wel eerst volledig moeten lenen.

Komt de verruiming van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand weer te 
vervallen op het moment dat de overheid stopt met de energiecompensatie? 

Dit voorstel omvat twee regelingen; 1: De verruiming van de bijzondere bijstand voor 
energiekosten en 2: de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag. Beide
regelingen zijn voor 2023 en komen daarna te vervallen. Dit omdat de wettelijke basis
voor de energietoeslag vooralsnog komt te vervallen na 2023 en eventuele nieuwe 
landelijke regelingen nog niet bekend zijn.

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm en energielabel D 
ontvangen een maximale compensatie van €150 per maand (per jaar €1800). Wat 
is de reden dat hier meer wordt gecompenseerd dan de landelijk €1300? 

Huishoudens met een energielabel van D of lager hebben weinig invloed op het 
verbruik en lopen een groter risico dat de compensatie van de energietoeslag de 
gestegen energieprijzen maar deels compenseren. Huishoudens met een inkomen tot 
150% van de bijstandsnorm konden ook voor de energiecrisis moeilijk rond komen. 
Indien de gestegen energiekosten maar deels vergoed worden dreigen zij in de 
financiële problemen te raken.

Is er voldoende menskracht binnen de Kleine Schans om deze regeling uit te 
voeren? 

Ja. 
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Aanvragers van de regeling met een energielabel van D of lager worden gewezen 
op verschillende verduurzamings maatregelen. Wij mogen toch veronderstellen dat
deze mensen niet beschikken over voldoende financiële middelen om maatregelen 
te treffen?. Wat voor mogelijkheden ziet het college daartoe? 

Dat klopt. Veel van deze huishoudens hebben de middelen niet hebben om hun 
woning te verduurzamen. De gemeente gaat/heeft een aantal maatregelen 
getroffen/treffen voor huishoudens om kosteloos op de energierekening te bezuinigen.
Dit wordt o.a. via provinciale subsidies geregeld. Om die reden is het college 
voornemens om in maart een specifieke uitkering aan te vragen voor het 
verduurzamen van 70 woningen onder het Nationaal Isolatie Programma van de 
Rijksoverheid en hebben 38 inwoners een uitnodiging ontvangen voor de provinciale 
de isolatieactie waarvan 25 inwoners zich hebben aangemeld. Daarnaast geven 
energiecoaches geven inwoners advies over het verduurzamen van de woning.


