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Aan
de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 21 juni 2022
Ons kenmerk 2022-0096998
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake de Dordtse inkomensgrens voor de 

energietoeslag

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 12 mei 2022, bij ons ingekomen op 17 mei 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PVV vragen gesteld inzake de Dordtse inkomensgrens voor de 
energietoeslag.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1) Kunt u aangeven waarom exact de gemeente Dordrecht heeft gekozen 
voor een inkomensgrens van 130%? Graag een gemotiveerd antwoord, 
waarin u ook aangeeft waarom niet is gekozen voor een inkomensgrens 
van 140% die in meerdere gemeenten wordt gehanteerd.

Antwoord Het Rijk heeft financiering beschikbaar gesteld die het mogelijk maakt 
om aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM) de Energietoeslag te verstrekken. In het 
Algemeen Bestuur van de GR Sociaal hebben we besloten om een 
grotere doelgroep te compenseren dan de doelgroep tot 120%, omdat 
meer huishoudens in de problemen komen door de gestegen prijzen. 
De doelgroep tussen de 120% en 130% bestaat voor een groot deel uit 
werkenden en gepensioneerden en daarom hebben wij de keuze 
gemaakt om deze groep ook te ondersteunen bovenop de landelijke 
richtlijn van 120%. 

Als we kijken naar de rest van Nederland, dan zien we dat het 
overgrote deel van de gemeenten 120% hanteert. Enkele gemeenten 
hanteren net als Dordrecht 130% en alleen de gemeente Rotterdam 
hanteert 140% als inkomensgrens. Waar deze gemeente aanvankelijk 
van plan was om alleen huishoudens tot 120% WSM te compenseren, 
maakte een schenking van € 15 miljoen van een filantropische stichting
het mogelijk om een grotere doelgroep te bedienen.

Vraag 2) Kunt u aangeven voor de inkomensgrenzen 130 en 140 procent 
hoeveel Dordtse huishoudens dan de energietoeslag zouden ontvangen
en wat de geschatte financiële gevolgen zijn? Graag een gemotiveerd 
antwoord.

Antwoord In Dordrecht zijn er volgens het CBS 9.500 huishoudens met een 
inkomen tot 130% WSM en 10.800 met een inkomen tot 140% WSM. 
Dat betekent dat er 1.300 huishoudens zijn in Dordrecht met een 
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inkomen tussen de 130% en 140% WSM. Hiermee bedragen de 
mogelijke financiële gevolgen van het vergroten van de doelgroep tot 
140% maximaal (1.300 * € 800,-) € 1.040.000,-.

Vraag 3) Kunt u aangeven op welke wijze wordt gemonitord of de gehanteerde 
inkomensgrens en de hoogte van de energietoeslag afdoende werken 
om noodlijdende Dordtse huishoudens tegemoet te komen? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord De prijsstijgingen van energie zijn over 2022 voor sommige 
huishoudens groter dan € 800,- en ook de prijzen van andere 
uitgavenposten van huishoudens laten een stijging zien dit jaar. Het 
uitkeren van een eenmalig bedrag zal voor veel huishoudens niet 
voldoende zijn om de toegenomen kosten volledig te compenseren. 
Maar het verschilt nadrukkelijk per huishouden. Als er sprake is van een
doorlopend energiecontract zijn de gevolgen zeer beperkt, maar als er 
een nieuw contract moet worden afgesloten, dan kunnen ook 
huishoudens met een inkomen dat relatief wat hoger ligt in de 
problemen komen. We proberen met onze inwoners in contact te 
blijven en zij kunnen een beroep doen op individuele bijzondere 
bijstand voor de gestegen energiekosten, als deze stijging (veel) groter 
is dan het bedrag aan compensatie dat de middels de Energietoeslag 
hebben ontvangen. Daarmee proberen we te voorkomen dat ze in de 
problemen komen.

Vraag 4) Deelt u de mening dat de energietoeslag geen structurele oplossing 
kan zijn voor stijgende energiekosten en dat Dordrecht zich (waar 
mogelijk) hard moet proberen te maken voor de betaalbare, veilige en 
betrouwbare kernenergie? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij delen uw mening dat er een structurele oplossing komt voor 
stijgende energieprijzen. Het is aan het Kabinet vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor de inkomenspolitiek, om de koopkracht van 
huishoudens waar mogelijk te herstellen. 
Naast de uitkering van de energietoeslag werkt de gemeente op 
verschillende manieren aan het beperken van energiekosten voor 
inwoners. Bijvoorbeeld door de communicatie- en bewustwordings-
campagne 'Slim Energie Besparen', waarbij concrete bespaartips onder 
de aandacht worden gebracht.
Ook zijn middelen vrijgemaakt voor de inzet van energieconciërges die 
inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening voorzien 
van advies, maar ook direct verbeteringen aanbrengen in het huis, 
waaronder het vervangen van lampen of aanbrengen van tochtstrips.

Ook is de transitie naar een duurzame, betaalbare en veilige 
energievoorziening voor Nederland nu nog urgenter. In het 
regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet voornemens is om twee 
kerncentrales te laten bouwen. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid 
waar het gaat om de toekomst van kernenergie in ons land.
Dat neemt niet weg dat wij als gemeente op andere manieren een rol 
kunnen spelen en een verantwoordelijkheid hebben in de 
energietransitie. Om die reden zijn hierover in het 
Politiek akkoord 2022 - 2026 expliciet acties opgenomen, waaronder 
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het verder verduurzamen van gebouwen en het maken van een plan 
om woningen met een laag energielabel (E, F, G) te verbeteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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