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Aanvullende vragen over de energietoeslag
** Mondelinge beantwoording raadsvergadering 10 mei 2022**
Beste mevrouw Broekmeulen,
Uw vragen van 2 mei 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vragen:
Dank voor de uitgebreide beantwoording op onze schriftelijke vragen over de energietoeslag. Heel
goed dat U het ook van belang vindt om onze inwoners goed te informeren. Toch zijn er inwoners
die schriftelijke informatie via de media of info via de website niet ontvangen. Denk aan
laaggeletterden, mensen die geen kranten lezen en meer. En dus ook geen aanvraag zullen
doen. Juist voor deze groep hebben we wel nog enkele aanvullende vragen;
1. Woningcorporaties kunnen in verband met de huurverhoging inkomens gegevens bij de
belastingdienst opvragen. Heeft de gemeente deze mogelijkheid ook?
2. Zo ja, gaat u dit doen om de moeilijk bereikbare groep persoonlijk aan te kunnen
schrijven??
3. Zo nee, waarom niet?
4. Ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO uitkering) van de Sociale
Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming ook automatisch. De SVB heeft ook de
inkomensgegevens van ouderen met een klein pensioentje. Is er de mogelijkheid om
deze inkomensgegevens op te vragen en te gebruiken?
5. Bent u bereid de grens voor toekenning van de energietoeslag van 120% van de
bijstandsnorm verhogen naar 130% ?
Onze vragen zijn zeker niet bedoeld om de gemeente extra werk te bezorgen. Maar wellicht dat u
in beeld kunt krijgen welke inwoners, zonder uitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling,

ook in aanmerking komen voor de energietoeslag. En deze dus automatisch toegestuurd kan
worden.
Antwoord:
Vervolgens hier de vraag / vragen opsommen en bij iedere vraag meteen het antwoord eronder
invullen. Deze invulinstructie natuurlijk even verwijderen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Meierijstad,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils

ir. C.H.C. van Rooij
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