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Aan: D66 

Portefeuillehouder: Janneke van den Hout 

Vragen gesteld door: Michael Meijers, D66 Goirle 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 32; RVO Kosten verhogen 
inkomensgrens energietoeslag 

Datum: 19 oktober 2022 

  
__________________________________________________________________________________ 
 
Op 15 oktober 2022 ontvingen wij een vraag van D66 over de kosten verhogen inkomensgrens 
energietoeslag. Hieronder treft u de gestelde vraag aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
1. Wat zouden de extra kosten van de eenmalige energietoeslag zijn voor de gemeente Goirle als de 
inkomensgrens wordt verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm? 
 
Voor de berekening zijn de cijfers van het CBS gebruikt uit 2020. Recentere cijfers zijn er nog niet. Het 
antwoord is dus een schatting. 
 
Wanneer we de norm verhogen van 120% naar 130% gaat dit om circa 400 huishoudens. Dit betekent 
aan energietoeslag een bedrag van € 520.000 en aan uitvoeringskosten € 34.000 een totaal van € 
554.000.  
 
Op 12 oktober hebben we uitgegeven aan de energietoeslag: 
 
Energietoeslag    € 901.110 
Uitvoeringskosten    €    59.500 
Totaal     € 960.610 
 
Er zijn op het moment van dit schrijven nog 70 aanvragen die beoordeeld moeten worden.  
 
De verwachte uitgaven voor de nog te verwerken aanvragen zijn:  
 
Energietoeslag        €   91.000 
Uitvoeringskosten    €     9.950 
Totaal       € 100.050 
 
De verwachte totale kosten energietoeslag 2022 (bij een norm van 120%) zijn € 1.061.660. Op het 
moment van schrijven hebben we totaal € 1.043.000 ontvangen van het Rijk voor de toeslag uit te 
keren en de uitvoeringskosten te bekostigen.  
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Bij het hanteren van de norm van 120% zien we dat we al op het toegezegd bedrag van het Rijk 
komen. Als we de norm verhogen naar 130% hebben we hier geen dekking voor en zal daar dus 
dekking voor gevonden moeten worden. Het kan niet bekostigd worden uit de toegekende 
Rijksmiddelen. 
 
Bij de uitvoeringskosten zijn niet de kosten meegenomen van de extra inzet van een casemanager 
vroeg signalering. Wij geloven in het op tijd in gesprek gaan over mogelijk financiële problemen en 
over het bespreekbaar maken van gedrag. Daarom bieden wij iedereen een gesprek aan met onze 
casemanager vroegsignalering. Ook wanneer je aanvraag is afgewezen. De casemanager kijkt samen 
met de inwoner naar de persoonlijke situatie, geeft handvaten en beoordeeld of artikel 5 de 
Hardheidsclausule toegepast moet worden.  


