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Motie
Onderwerp : Lokale energietoeslag
Aard motie : Aan de orde van de dag

M.b.t. raadsvoorstel : Jaarstukken 2021 voormalige vijf gemeenten Land van 
Cuijk

Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-142
Datum raad : 29 september 2022
Agendapunt raad : 23
Nummer motie : RIS 2022-M-28

Constaterende dat
- grote zorgen leven bij veel huishoudens over oplopende energierekeningen en 

kosten van levensonderhoud;
- vanaf 2023 diverse landelijke maatregelen zijn aangekondigd die hopelijk en 

mogelijk perspectief geven voor huishoudens;
- huishoudens nu al in de problemen kunnen komen, terwijl pas in 2023 de 

landelijke maatregelen ingaan;

Overwegende dat
- wij als gemeente een zorgplicht naar onze inwoners hebben;
- deze situatie een extreme, uitzonderlijke omstandigheid is, voor een groot deel 

veroorzaakt door externe factoren, waar veel inwoners niet zelfstandig uit kunnen 
komen;

- alleen een energiebesparing de extra kosten voor energiegebruik meestal niet kan 
opvangen;

- de landelijke energietoeslag van 1300 euro voor veel huishoudens niet toereikend 
is, gezien de geschatte gemiddelde kostenstijging voor energie van 2000 euro per 
huishouden;

- huishoudens net boven de grens van 120% van het sociaal minimum in Land van 
Cuijk geen recht hebben op de huidige energietoeslag;

- wettelijke mogelijkheden bestaan om ook inkomens boven de 120% van het sociaal 
minimum een energietoeslag toe te kennen;

- veel huishoudens die net boven de grens van 120% van het sociaal minimum zitten 
ook extra ondersteuning nodig hebben om de kostenstijging voor energie op te 
kunnen vangen;

- de landelijk aangekondigde maatregelen voor huishoudens vanaf 2023 geen 
oplossing bieden voor de komende wintermaanden.
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Spreekt uit/verzoekt het college
1. een eenmalige lokale energietoeslag van € 250,- uit te betalen aan huishoudens die 

in Land van Cuijk ook recht hebben op de landelijke energietoeslag (huishoudens 
tot en met 120% van het sociaal minimum);

2. huishoudens die net boven de inkomensgrens voor de landelijke energietoeslag 
uitkomen zo snel mogelijk te compenseren met een eenmalige lokale 
energietoeslag; voor de systematiek (zoals berekening van het inkomen), 
aanvraagprocedure en deadline (1 mei 2023) gebruik te maken van de wetgeving 
en systematiek van de landelijke energietoeslag;

3. deze energietoeslag zodanig uit te werken dat dit niet een ‘alles of niets’ toelage is, 
maar afbouwend:
a. van 121 tot en met 125% van het sociaal minimum eenmalig € 900,-;
b. van 126 tot en met 130% van het sociaal minimum eenmalig € 600,-;
c. van 131 tot en met 135% van het sociaal minimum eenmalig € 300,-;

4. de kosten voor deze eenmalige lokale energietoeslag te dekken uit het Noodfonds 
energiearmoede Land van Cuijk en/of vanuit middelen die vanuit het Rijk 
beschikbaar komen voor het opvangen van energiearmoede;

5. communicatie op te starten om bekendheid aan deze lokale energietoeslag te 
geven en hierbij concrete bedragen te noemen waarbij personen in aanmerking 
komen. Bij deze communicatie ook de mogelijkheden tot energiebesparing en hulp 
hiervoor (bijvoorbeeld inzet van energiecoaches) te vermelden.

Toelichting
Op dit moment leven bij veel huishoudens grote zorgen: ‘hoe betalen we de 
energierekening met de alsmaar oplopende prijzen’. Voor huishoudens tot en met 
120% van het sociaal minimum is door de regering een energietoeslag van € 1300,- 
ingesteld. 
Hiermee wordt aan een deel van de stijgende kosten tegemoet gekomen. 
Berekeningen van het NIBUD (juli 2022) geven aan dat de gemiddelde energiekosten 
van een huishouden met 1800 euro gestegen zijn, cijfers van het CBS van januari 2022 
gingen nog uit van een stijging van ‘slechts’ € 1300,-. De verwachting dat een 
gemiddeld huishouden meer dan € 2000,- extra moet betalen voor energie dit jaar is 
volgens ons reëel. 
Om deze extreme stijging beter op te kunnen vangen stellen wij voor om een extra 
lokale energietoeslag van € 250,- toe te kennen aan alle aanvragers tot en met 120% 
van het sociaal minimum. Dit komt dan bovenop de € 1300,- vanuit het landelijk beleid 
en zorgt ervoor dat voor deze meest kwetsbare groep de extra kosten van energie voor 
een groter deel worden gecompenseerd. Het geeft hen ook direct duidelijkheid, de 
maatregelen van het Rijk zijn nog steeds onzeker. Hierdoor komen volgens ons minder 
huishoudens in de problemen. Huishoudens hebben niet alleen te maken met extreem 
gestegen energiekosten maar ook hogere kosten voor bijvoorbeeld levensmiddelen.

Voor huishoudens die nét iets meer inkomen hebben is in Land van Cuijk geen 
landelijke tegemoetkoming, maar ook zij kunnen in grote problemen komen. Vanaf 
2023 zijn landelijke maatregelen aangekondigd die hopelijk perspectief geven. Maar 
tot die tijd is er vanuit het Rijk een minimale extra ondersteuning voor deze 
huishoudens. De wet ‘eenmalige energietoeslag voor lage inkomens’ biedt 
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mogelijkheden om ook deze huishoudens deels te compenseren met een extra lokale 
tegemoetkoming in de energiekosten. Wij wensen hiervoor een afbouwend systeem 
van toeslagen zodat dit niet een ‘alles of niets’ toeslag is. Volgens ons doet dit meer 
recht aan de omstandigheden van huishoudens. De genoemde bedragen zijn zodanig 
gekozen dat de lokale energietoeslag plús het verschil in inkomen van de doelgroep ten 
opzichte van 120% van het sociaal minimum de gemiddelde stijging van de 
energiekosten (€ 2000,-) benaderd.

Een schatting gebaseerd op de huidige toekenningen voor de energietoeslag (2600 
huishoudens tot en met 120% van het sociaal minimum) en de bedragen zoals 
genoemd in dit voorstel geeft aan dat voor de uitvoering van de lokale energietoeslag 
ca. 3 miljoen euro moet worden gereserveerd. Wij realiseren ons dat dit een zeer forse 
uitgave is, maar dit is ook een uitzonderlijke situatie die vraagt om gedurfde keuzes. 
De dekking voor deze eenmalige lokale energietoeslag kan uit het noodfonds 
energiearmoede Land van Cuijk en/of vanuit middelen die vanuit het Rijk beschikbaar 
komen voor het opvangen van energiearmoede. 
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