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Vraag: 

De fractie van PRO! heeft schriftelijk aan het college de vraag gesteld: 

Om welke reden wijkt gemeente Oude IJsselstreek van het advies van de Raad van State af en hanteert de gemeente 

Oude IJsselstreek geen 120%, maar 110% van de bijstandsnorm? 

Antwoord 

Zoals u weet is de Raad van State een adviesorgaan voor de wetgever. De wetgever heeft ervoor gekozen om de 

afbakening van de doelgroep “mensen met een laag inkomen” voor de energietoeslag niet zelf in te vullen. Het 

definiëren van ‘laag inkomen’ is, net als bij bijzondere bijstand en andere regelingen voor mensen met een laag 

inkomen, overgelaten aan de uitvoerende gemeentelijke colleges. 

Na de totstandkoming van de wettelijke regeling heeft het college van Oude IJsselstreek, mede gezien de omvang 

van het budget, geen aanleiding gezien om “mensen met een laag inkomen” anders te definiëren dan in onze 

gemeentelijke regelingen voor inwoners met een laag inkomen gebeurt. Het college van Oude IJsselstreek had 

immers al vóór de totstandkoming van de wettelijke regeling andere maatregelen genomen en de mogelijkheid 

opengesteld om individuele bijzondere bijstand aan te vragen. Daarmee kan het college inwoners die door de hoge 

energieprijzen in financiële problemen raken een maatwerkoplossing bieden. 

Inmiddels heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Minister Schouten heeft in een debat met de Tweede 

Kamer aangegeven dat de regering wil dat de energietoeslag verstrekt wordt aan huishoudens tot een inkomensgrens 

van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. De regering garandeert volgens minister Schouten ook dat gemeenten 

voldoende budget van de Rijksoverheid ontvangen om dit uit te voeren. 

Het college heeft in deze mededeling van de minister voldoende aanleiding gezien om voor deze regeling toch af te 

wijken van de overige gemeentelijke regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Het college heeft op 5 april 

2022 de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gewijzigd en de inkomensgrens opgetrokken naar 120% van 

de toepasselijke bijstandsnorm. Ook de informatie op de website is inmiddels daarop aangepast. 

 

5 april 2022, 

Bert Kuster 

Memo 
 

Aan: de leden van de raad 

Cc:  

Van: Anne van de Langemheen 

Datum 5 april 2022 

Kenmerk: 347807 

Onderwerp: Vraag PRO!-fractie inzake de eenmalige energietoeslag 2022 


