
  

Motie 07. Begrotingswijziging hoge energielasten 2023 
 

 

De Raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2023 

 

Onderwerp: Algemene wijziging begroting 2023-103 inzake Lokaal steunpakket hoge energielasten; 
energietoeslag 2023 

De Raad van de gemeente Midden-Groningen bijeen in haar vergadering op 9 maart 2023 

 

Context: 

In 2022 is de energietoeslag in Midden-Groningen toegekend aan inwoners met een inkomen tot 125% 
van het sociaal minimum inkomen. 

In 2023 stelt het College voor deze doelgroep kleiner te maken. Dat werkt onduidelijkheid in de 
hand. De doelgroep tussen 120% en 125% van het sociaal minimum inkomen die in 2022 (automatisch) 
de energietoeslag kreeg toegekend, krijgt dat in 2023 niet meer. Dit terwijl deze doelgroep het nu 
extra moeilijk heeft omdat ze (ook) niet in aanmerking komen voor andere toeslagen en/of 
uitkeringen. 

 

Constaterende: 

- Dat de voorgestelde spelregels over 2023 anders zijn dan in 2022; 
- Dat dit onduidelijkheid in de hand werkt; 
- Dat hiermee een doelgroep niet meer wordt bereikt die deze ondersteuning wel hard nodig 

heeft; 
- Dat de Raad geen duidelijk zicht heeft op de financiële consequenties, en dit niet kan 

betrekken in haar afweging; 
- Dat het College met een voorstel naar de Raad komt zodra bekend is welk budget de 

gemeente ontvangt (raadsbrief 68 dd 17 januari 2023); 
 

Verzoekt het College: 

 

- Het scenario uit te werken waarbij huishoudens onder dezelfde voorwaarden energietoeslag 
2023 krijgen als energietoeslag 2022; 

- Dit als alternatief scenario ter afweging bij de besluitvorming aan de Raad voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hoogezand,  9 maart 2023 

Namens de fractie (s)  
 
ChristenUnie             D66                             SP                                 Groenlinks 
Marco Metscher         Yannick Lutterop         Joke Lesman                 Roshano Dewnarain 
    ………….…                 ……………….               …………………                     …………………………..                   
 
                   
                



  

Thea van der Veen 
PvdA 
………………………………….. 

 

    

overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


