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Onderwerp: Verhogen inkomensgrens energietoeslag tot 130% 

 

Inleiding 
De afgelopen maanden is in toenemende mate duidelijk geworden in welke mate de almaar stijgende kosten qua energie en 
levensonderhoud,  in combinatie met de hoge inflatie van invloed zijn op een grote groep inwoners van onze gemeente. Niet 
alleen de minima maar ook de inwoners van onze gemeente met een iets hoger inkomen komen niet of nauwelijks rond. 
Landelijk zien we betalingsachterstanden bij deze groepen toenemen. Steeds meer gemeenten verruimen daarom de 
inkomensgrens voor de energietoeslag naar een inkomensgrens van 130%. Afgelopen week liet ook onze buurgemeente 
Hilversum weten dit te doen. Zie Gemeente Hilversum verhoogt de inkomensgrens energietoeslag naar 130% | Hilversum 
Mediastad. De fracties van de PvdA en GroenLinks zien graag dat Gooise Meren onze buurgemeente hierin volgt en hebben 
daarom de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Is de gemeente Gooise Meren voornemens om dit voorbeeld te volgen en de inkomensgrens te verhogen naar 130%. Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, per wanneer kunnen de inwoners een mededeling verwachten? 
 
Antwoord 
Het college heeft besloten om de inkomensgrens te verhogen naar 130%. Voor de verdere beantwoording van deze vraag 
verwijzen wij u naar de raadsmededeling. 
 
Vraag 2 
Hoeveel aanvragen voor de energietoeslag zijn tot op heden in onze gemeente uitgekeerd? En hoeveel aanvragen zijn 
afgewezen, en op welke gronden? Kunt u de gronden specificeren? 
 
Antwoord 
De eenmalige energietoeslag is tot nu toe 1580 keer toegekend. Het aantal afgewezen aanvragen betreft 95. De reden van de 
afwijzing is in vrijwel alle gevallen dat het inkomen hoger is dan de gestelde inkomensgrens.  
 
Vraag 3 
In Hilversum worden alle eerder afgewezen aanvragen, die op grond van de nieuwe grens van 130% wel zouden worden 
toegekend, alsnog door de gemeente toegekend zonder dat daarvoor door de inwoner een nieuwe aanvraag hoeft te worden 
ingediend. Indien ook Gooise Meren de verruiming naar 130% gaat toepassen, wordt dan dit op dezelfde wijze als in 
Hilversum ook toegepast op eerder ingediende (en afgewezen) aanvragen? 
 
Antwoord 
Zie de raadsmededeling. 
 
Vraag 4 
U heeft op eerdere vragen van de PvdA geantwoord dat er ruimte is voor maatwerk. Is de ontwikkeling qua inflatie en 
stijgende kosten voor het levensonderhoud wat u betreft reden om dit maatwerk te verruimen. Zo nee, waarom niet? 
Zie ook: 220328_PvdA_Beantwoording_technischevragen_-_Uitkeren_compensatie_energiearmoede-.pdf (gooisemeren.nl) 
 
Antwoord 
In situaties waarbij de aanvrager niet in aanmerking komt voor de energietoeslag kan er, als er sprake is van dringende 
redenen,  op individuele gronden worden afgeweken van de beleidsregels. Op die wijze wordt er voorzien in maatwerk.  
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