
      

 

Motie volgens art. 28 RvO, vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad van Borsele in vergadering bijeen op donderdag 15 september 2022; 

Constaterende dat: 

- de energielasten blijven stijgen waardoor ook inwoners met een laag middeninkomen in de 

financiële problemen komen, de inkomensgrens van 120 % van het sociaal minimum om in 

aanmerking te komen voor energietoeslag blijkt voor hen te krap vastgesteld; 

- één op de drie huishoudens in de knel dreigt te komen als gevolg van de fors stijgende 

energieprijzen - volgens het NIBUD, naast de stijgende kosten van levensonderhoud;  

- de Rijksoverheid budget beschikbaar heeft gesteld om de meest kwetsbare mensen een 

toeslag toe te kennen van 800 euro, met een aanvullende toeslag van 500 euro;  

- het Rijk aan gemeenten de bevoegdheid heeft gegeven om te bepalen welke inwoners in 

aanmerking komen voor energietoeslag, daarbij een richtlijn meegevend dat mensen met 

een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor de 

energietoeslag;  

- diverse grote en kleine gemeenten inmiddels een inkomensgrens hanteren van 130 % van 

het sociaal minimum.  

- De gemeente Goes op 14 juli 2022 heeft besloten een inkomensgrens van 130% te hanteren. 

Is van mening dat : 

- gelet op de steeds stijgende lastendruk voor met name de kwetsbare inwoners van de 

gemeente Borsele, het dringend gewenst is om de normen voor het toekennen van de 

eenmalige energietoeslag te verruimen tot 130% van het sociaal minimum; 

- mede in het kader van het armoedebeleid van de gemeente, het onwenselijk is dat inwoners 

zich in de schulden steken om de energierekening te betalen,  

Roept het college op om : 

- te onderzoeken of het budget dat het Rijk aan de Gemeente beschikbaar heeft gesteld voor 

de energietoeslag voldoende ruimte biedt om de norm te verhogen naar 130 % van het 

sociaal minimum; 

- indien dat het geval is, de grens voor de toekenning van de energietoeslag in de gemeente 

Borsele te verhogen naar 130 % van het sociaal minimum, om de doelgroep zo snel mogelijk 

steun te bieden; 

- de overige Bevelandse gemeenten aan te moedigen eveneens deze maatregel te nemen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door 

CDA    mevrouw M.M. Koeleman, 

 

 



Ondertekend door 

SGP/CU  de heer H. van Hartingsveldt 

PVDA  Mw L. Stroosnijder 

VVD  de heer R.W. Boekholt 

D66  mevrouw A. van de Ree 

 


