
Christenunie SGP
AMENDEMENT 2022-07-14b

Dit amendement heeft betrekking op voorstel no. 22.0000893
Onderwerp: Jaarstukken 2021 - Energietarieven

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de energietarieven ongekend en fors zijn gestegen in korte tijd, wat zonder steun tot 

energiearmoede en financiële problemen leidt1, met name voor huishoudens waar energie 
een relatief groot deel van hun bestedingsruimte uitmaakt of is gaan uitmaken;

2. de rijksoverheid heeft besloten tot een eenmalige energietoeslag en hiertoe de Participatiewet 
heeft gewijzigd2;

3. de uitvoering van deze regeling bij gemeenten ligt, met een grote beleidsvrijheid voor een 
individuele gemeente ten aanzien van de vormgeving, waaronder tot welk inkomen het recht 
bestaat op een toeslag en de hoogte van het bedrag van de toe te kennen energietoeslag3;

4. Noordoostpolder hanteert tot op dit moment als inkomensgrens 120% en het bedrag van € 
800;

5. er verschillende gemeenten zijn met een hogere grens, veelal 130%4;
6. de financiering van de energietoeslag plaatsvindt via het gemeentefonds; er hoeft geen aparte 

financiële verantwoording te worden afgelegd aan het rijk;
7. Noordoostpolder heeft € 1.494.270 toegekend gekregen van het rijk in de meicirculaire en 

daarvan 0,5 miljoen euro ambtshalve uitbetaald aan degenen die in systemen bekend zijn en 
het overige deel is nu beschikbaar voor toekenningen op aanvraag;

8. nadien € 150.000 is toegekend aan aanvragen en € 300.000 aan aanvragen open staan ter 
afhandeling en dus nog ruim 0,5 miljoen beschikbaar is uit de rijksbijdrage;

9. Noordoostpolder een jaarresultaat heeft van 7,5 miljoen euro waarvan 6,3 miljoen euro aan de 
reserve beleidsplan wordt toegevoegd,

van mening dat
1. de hoge energieprijzen een behoorlijk forse groep huishoudens treffen die moeite hebben met 

betalen van de vaste lasten en het huidig beleid daarvoor onvoldoende is;
2. de situatie reëel is5 dat we het toegekende rijksbedrag via het gemeentefonds niet benutten 

en we dit na einde van het boekjaar 2022 constateren, terwijl het nu zo hoognodig is voor 
huishoudens;

3. met verhoging van de inkomensgrens naar 130% en hanteren van € 800, varieert de 
verwachte financiële uitkomst voor Noordoostpolder van de rijksbijdrage van +0,2 miljoen euro 
(voordeel) tot -0,2 miljoen euro (nadeel) voor Noordoostpolder6 en daarom is het verstandig 
een risicoreservering te treffen voor het ingeschatte maximumrisico,

besluit het beslispunt als volgt te wijzigen

1 Januari 2022 tov januari 2021 stijging van 1.321 euro van energiekosten bij gemiddeld energieverbruik. Na januari zijn de 
energieprijzen verder doorgestegen. Bron cijfers januari 2022: CBS, 2022, De energierekening in januari 2022: hogere 
leveringstarieven en lagere belastingen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.
2 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan 
huishoudens met een laag inkomen. Kamerstukken II 2021/22, 36 057, nr. 5.
3 Beleidsvrijheid staat beschreven in Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2021/22, 36 057, nr. 3, p.4.
4 Een aantal voorbeelden: Ommen (130%), Harlingen (130%), Waadhoeke (130%), Ede, (130%), maar ook grote steden als 
Den Haag (130% en 900 euro), Rotterdam (140%). Ook zijn er gemeenten die een gewijzigd bedrag hanteren tussen 120%- 
130% (zoals 600 euro in Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam)
5 Inschatting van de indiener gebaseerd op herrekening genoemd onder voetnoot 6.
6 Gebaseerd op scenario 1 t/m 3, berekend door de GR Sociale Dienst Drechtstreden
https://bestuur.socialedienstdrechtsteden.nl/Documenten/Voorstel-Eneraietoeslaq-ter-besluitvorminq.pdf. p. 3, herrekend naar 
de situatie in Noordoostpolder.
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1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2021 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat van € 7.532.963 over 2021 als volgt te bestemmen:

a. Een bedrag van € 244.999 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk Covid-19;
b. Een bedrag van € 472.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 

Erfgoeddeal;
c. Een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 

risicoreserve onzekerheden sociaal domein;
d. Een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk plan van 

aanpak activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie
e. Een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 

risicoreservering energietoeslag, vanwege de verhoging van de inkomensgrens naar 
130% in te zetten wanneer de beschikbaar gestelde rijksbijdrage onvoldoende blijkt; 
dit oormerk vervalt zodra blijkt dat de risicoreservering niet is benodigd.

f. Het overige saldo toe te voegen aan de reserve beleidsplan.
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