
 
Motie “Met 130% ruimte geven voor maatwerk”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 2 november 2022 ter bespreking van het 
Noodpakket energiekosten en inflatie;

constaterende dat:

● inwoners met een inkomen net boven de 120% sociaal minimum al jarenlang moeite hebben met
rondkomen en de hoge energiekosten en inflatie voor deze inwoners direct leiden tot ernstige 
financiële problemen;

● inwoners met een inkomen tussen de 120-130% sociaal minimum de hulp het hardst nodig 
hebben;

● inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag in aanmerking komen voor 
individuele bijzondere bijslag;

● alle huishoudens in november en december 2022 een tegemoetkoming van €190 ontvangen via 
hun energieleverancier;

● het college voorstelt ook energietoeslag toe te kennen aan inwoners met een inkomen van 120-
140% van het sociaal minimum;

● door de energietoeslag te verbreden tot 130% van het sociaal minimum, er middelen over blijven
die ingezet kunnen worden voor menskracht die nodig is voor het uitgeven van het extra budget 
voor maatwerk.

Overwegende dat:

● deze zogenoemde ‘werkende armen’ nooit recht hebben gehad op minimaregelingen of de 
energietoeslag;

● het beschikbaar stellen van energietoeslag de armoedestress vermindert en de gemeente de 
kans biedt om samen met (vrijwilligers)organisaties naast mensen te staan en met hen mee te 
denken over bestaanszekerheid en perspectief;

● deze inwoners onbekend zijn bij de gemeente vergt het meer inzet  van het college om hen te 
informeren over de tijdelijke regeling energietoeslag; 

● deze inwoners al jarenlang aangewezen zijn op zichzelf en daardoor minder bekend zijn met 
mogelijkheden tot ondersteuning;

● ondersteuning in de vorm van maatwerk een groot beslag legt op de uitvoering.

Verzoekt het college:

● de energietoeslag te beperken tot inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum;



● de middelen die hiermee vrijkomen binnen het Noodpakket te investeren in de nodige 
(ervaringsdeskundig) menskracht die zorgen dat noodzakelijke maatwerk voor inwoners en 
ondernemers ook echt gerealiseerd kan worden.  

en gaat over op de orde van de dag.
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