
                          

Motie Vreemd  Verruiming aanvraag energietoeslag gemeente Renkum 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 29 september 2022, 

Constaterende dat: 

▪ Het rijk financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten om inwoners te 

compenseren in de hoge energie kosten. De gemeente Renkum heeft in de eerste trance 

€975.000 euro ontvangen; 

▪ We nu volgens de raadsbrief energie armoede van de eerste trance €552.800 hebben 

uitgegeven en er nog voor deze regeling €422.200 in kas zit voor mensen die hard getroffen 

zijn door de hoge energieprijzen; 

▪ Inwoners van de gemeente Renkum nu alleen aanspraak op deze regeling kunnen maken als 

ze een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm; 

▪ De energienood niet stopt bij een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm; 

▪ Er mogelijk nog meer van dergelijke energie-uitkeringen volgen vanuit het Rijk en de 

gemeente hierin mogelijk weer beleidsvrijheid heeft; 

Overwegende dat: 

▪ Iedere inwoner van de gemeente Renkum in financiële nood kan komen ongeacht hun 

inkomen; 

▪ De gemeente Renkum al een systematiek heeft voor de controle van aanvragen van inwoners 

op het toekennen van de eenmalige energietoeslag; 

▪ Inwoners die werken en ernstige energiearmoede hebben - maar niet in aanmerking komen 

voor de regelingen - zich benadeeld voelen ten opzichte van niet-actieve inwoners in hun 

omgeving; 

▪ Deze regeling geen open einde kent, omdat we van het rijk een gelimiteerd bedrag hebben 

ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. 

Draagt het college op: 

▪ De aanvraag voor de energietoeslag binnen het gestelde budget van deze regeling en 

volgende regelingen voor iedere inwoner van de gemeente Renkum bereikbaar te maken die 

woont in een huurwoning of een huis met een OZB-waarde tot de NHG-grens; 

▪ Waar wettelijk mogelijk bij toekomstige regelingen te toetsen of huishoudens gezinnen die een 
beroep doen of aanspraak maken op een energietoeslag onder de 120% daadwerkelijk 
geconfronteerd zijn met een extreem hoge energierekening wel een variabel contract hebben 
en alleen aan hen een dergelijke tegemoetkoming te geven; 

▪ Deze verandering zo spoedig mogelijk via alle communicatiekanalen te verspreiden onder de 

inwoners van de gemeente Renkum. 
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Motie vreemd is ingetrokken door de indieners. 


