
Mededeling besluitvorming noodpakket + ‘second opinion’ 
 
Op 11 oktober jl hebben we uw raad een brief gestuurd over het noodpakket energie en inflatie. Die 
hebben we op 12 oktober met u besproken. In lijn met de voorstellen hebben we inmiddels 
regelgeving aangepast die nodig is om de maatregelen uit het koopkrachtpakket uit te kunnen 
voeren. Deze hebben we vandaag in het college vastgesteld. Waar deze aanpassingen vragen om 
besluiten van de raad, liggen deze ter besluitvorming voor in de raad van 2 november in de vorm van 
het raadsvoorstel "Noodpakket energiekosten en inflatie” . Dat betreft de aanpassingen van een 
aantal verordeningen en het beschikbaar stellen van een (aanvullend) budget. Waar aanpassingen de 
bevoegdheid zijn van het college (nadere regels en beleidsregels) zijn deze vastgesteld onder 
voorbehoud van vaststelling van dat voorstel door de raad. Het gaat hierbij om de volgende regels: 
  

-                      Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Groningen. Hierin wordt geregeld dat 
voor de bestaande doelgroep de energietoeslag 2022 met €200 wordt verhoogd. 
Daarnaast komt de energietoeslag beschikbaar voor een bredere doelgroep (120%-140% 
van het sociaal minimum). Dit betreft een bedrag van €600. De referteperiode is 
aangepast tot en met 31 oktober 2022 en de aanvraagperiode verlengd tot 31 december 
2022. We zijn voornemens om de verhoging van het bedrag voor de huidige doelgroep al 
vanaf deze week te gaan uitbetalen. Dat past binnen de lijn van de bespreking met de 
raad en binnen de bevoegdheden van het college. Voor de verbreding van de doelgroep 
wachten we uiteraard besluitvorming van de raad af. 

-                      Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet. Om uitvoering te geven aan 
het vervroegen van de verbreding individuele inkomenstoeslag. De bijbehorende 
verordening wordt in de raadsvergadering van a.s. 2 november ter vaststelling 
voorgelegd aan uw raad. Wanneer de raad de verordening heeft vastgesteld kunnen we 
in de maand november de toeslag uitbetalen aan een groep mensen die gedurende een 
periode van 2 tot 5 jaar een inkomen hadden op het sociaal minimum. 

-                      Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2020. Om 
uitvoering te geven aan de meerkostenregeling voor personen met ernstige medische 
beperkingen. De bijbehorende verordening wordt in de raadsvergadering van a.s. 2 
november ter vaststelling voorgelegd aan uw raad. Wanneer de raad de verordening 
heeft vastgesteld kunnen we een (op basis van de gebruikte hulpmiddelen 
geselecteerde) groep inwoners een extra tegemoetkoming van € 750 verstrekken. 

  
Advies stadsadvocaat 
Tijdens de raadvergadering van 12 oktober heeft het college de toezegging gedaan om een second 
opinion uit te laten voeren over de vraag of het bedrag dat studenten moeten lenen, buiten 
beschouwing kan worden gelaten bij het vaststellen van de draagkracht voor individuele bijzondere 
bijstand. Doel hiervan is om te bepalen of de gemeente de wettelijke ruimte heeft om dit bedrag niet 
mee te tellen bij het inkomen, zodat de bijstand voor studenten toegankelijker wordt. Het verzoek 
voor een second opinion is inmiddels neergelegd bij de Stadsadvocaat. De termijn van 10 werkdagen 
halen we helaas niet. We verwachten u het advies uiterlijk maandag 31 oktober te kunnen sturen. 
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