
   
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op woensdag 13 juli 2022 hebben we de jaarrekening 2022 besproken. Bij die bespreking heeft de SP 
samen met Lokaal Hengelo een amendement ingediend om een deel van het grote 
rekeningoverschot ad 9,3 miljoen euro in de Algemene reserve te beklemmen ten behoeve van een 
regeling mensen die in financiële nood zitten vanwege de hoge gas- en energierekening tegemoet te 
komen. Nadrukkelijk ging het hierbij om de groep mensen die door de €800-regeling niet worden 
bediend. De SP-fractie kwam niet met een dichtgetimmerd voorstel, maar verzocht de raad direct na 
het zomerreces een politieke markt te houden om de invulling van de besteding nader met elkaar te 
bespreken. Dit volkomen volgens de wens van de nieuwe coalitie om als raad kaderstellend te zijn en 
samen het gesprek aan te gaan. Teleurstellend was het om te constateren dat ons amendement niet 
op een meerderheid kon rekenen en veel fracties landelijk beleid willen afwachten.  
 
Ons inziens staat het water veel mensen tot aan de lippen en is het aan ons als gemeente om – in 
navolging van bijvoorbeeld Apeldoorn en Rotterdam – onze meest kwetsbare inwoners tegemoet te 
komen. Uitgedaagd door wethouder Freriksen die aangaf dat het niet nodig is een deel van de 
Algemene Reserve te beklemmen, “omdat de raad altijd de mogelijkheid heeft om op basis van een 
goed plan geld uit de Algemene reserve te halen”, dienen wij als initiatiefvoorstel bij deze ons goede 
plan in, dat wij willen agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Wij verzoeken het 
presidium hierbij om agendering. 
 
DOELGROEP 
Wij beseffen ons dat veel huishoudens extra kosten moeten maken als gevolg van de gestegen gas- 
en energieprijzen. Deze verhoging komt verreweg het hardste aan bij de laagste inkomens. Inkomens 
tot 120% van het sociaal minimum zijn gecompenseerd met 800 euro. Na lang aandringen vanuit de 
Kamer wordt dat bedrag in het najaar nog met 500 euro verhoogd. Omdat het een regeling 
“categoriale bijzondere bijstand” betreft, betekent dit dat huishoudens die net boven deze grens 
zitten geen recht op dit bedrag hebben. De groep met een inkomen tot 130% van het Sociaal 
Minimum wordt daarom vooral hard getroffen, vooral omdat ook door de inflatie het hele leven 
duurder is geworden. Wij stellen daarom voor deze groep categoriaal in aanmerking te laten komen 
voor een energietoeslag van eenmalig 800 euro. 
 
De grootte van deze doelgroep is volgens ons bij benadering aldus: 
In de vigerende beleidsnota Armoede en Schulden, die in 2020 is vastgesteld wordt de doelgroep op 
grond van de minimascan van Stimulansz (die weer gebaseerd is op cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek) als volgt weergegeven: 

 
Inkomen Aantal huishoudens Aandeel in % 

Tot 101% Wsm 2795 7,4 

Tot 120% Wsm 5645 14,9 

Tot 130% Wsm 6748 17,3 
  
Wsm = Wettelijk sociaal minimum, is iets lager dan het Wettelijk minimumloon. 

INITIATIEFVOORSTEL 
ENERGIETOESLAG VOOR 

INKOMENS TOT 130% WML 



Op grond van de presentatie die werd gehouden op 5 juli én de brief van 28 april 2022, waarbij het 
aantal huishoudens dat in totaal in aanmerking zou komen werd geschat op 5440 huishoudens, lijkt 
het ons reëel om uit te gaan van 6748 huishoudens die in deze inkomensgroep vallen.  
 
Voorstel: 
Wij stellen voor dat het college de Beleidsregels eenmalige energietoeslag wijzigt, zodanig dat in 
plaats van huishoudens met een inkomen tot 120% van het Wsm categoriaal alle huishoudens met 
een inkomen tot 130% Wsm in aanmerking komen.  
 
FINANCIEN 
Uitgaande van een doelgroep van 6748 huishoudens én uitgaande van de schatting van het college 
dat anno 2022 5440 huishoudens nog zouden behoren tot de inkomensgroep tot 120% Wsm 
betekent dit een extra doelgroep van 1308 huishoudens. Dit aantal maal 800 euro betekent een 
bedrag van 1.046.000 euro. Natuurlijk beseffen wij dat hiermee ook uitvoeringskosten zijn gemoeid. 
Die hebben wij conform de brief van 29 april als volgt ingeschat. De uitvoeringskosten werden voor 
5440 huishoudens berekend op 80.000 – 100.000 euro. Daarbij zaten veel ambtshalve toekenningen 
met minder uitvoeringslasten. Daarom gaan wij uit van 60.000 voor deze extra doelgroep. Dit 
betekent in totaal €1.046.000 + €60.000,- = € 1.106.400. Ons voorstel is om dit ten laste van de 
algemene reserve te brengen, waar op 13 juli 2022 euro 9,3 miljoen aan is toegevoegd. 
 
GEVRAAG BESLUIT 
Gevraagd besluit van de raad: 

1. Het college op te dragen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag zodanig te wijzigen, dat 
huishoudens met een inkomen tot 130% van het Wsm in aanmerking komen voor een 
eenmalige energietoeslag van 800 euro. De regels overigens ongewijzigd te laten. 

2. De eenmalige financiële lasten ad 1.106.400 euro ten laste te brengen van de Algemene 
reserve. 

 
 
Hoogachtend, 
De fractie van de SP  
Hugo Koetsveld 

 




