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Geachte heer Visser en heer Eken,

 

Onderstaand treft u onze reactie aan op uw adviezen die uw adviesraad gegeven heeft. U heeft ter 
inleiding van uw adviezen het volgende naar voren gebracht: 

“We zien de gasprijzen stijgen. We kennen de compensatiemaatregelen van het kabinet. Die 
maatregelen zijn vooralsnog van tijdelijke aard, betreffen ingrepen in de energiebelasting en 
bedragen ongeveer € 400,- op jaarbasis. Naar ons oordeel is deze compensatie voor mensen met 
geringe inkomsten te weinig om de maandelijkse meerkosten van de energienota op te vangen. Wij 
verwachten een toename van de armoede door de gestegen energiekosten. De gemeente speelt 
een belangrijke rol bij de aanpak van armoede. Het is dan ook onze verwachting dat het 
Maastrichtse college van B&W middelen wil en zal vinden om een extra bijdrage te leveren aan de 
bestrijding van de energiearmoede in onze stad”. 

Advies IASD 1: 
Wij adviseren het college in ieder geval voor het jaar 2022 de gemeentelijke belastingen kwijt te 
schelden voor personen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum en de toegang tot de 
bijzondere bijstand te verhogen, eveneens tot 150% van het sociaal minimum.  

Reactie op advies 1:
We delen uw zorgen over de hoge energiekosten, net als overigens de PVM-fractie die soortgelijke 
schriftelijke vragen heeft gesteld. Het uitvoeren van deze oproep is echter niet haalbaar. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De actuele Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bieden geen 
mogelijkheden om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verlenen tot 150% van het sociaal 
minimum. 

Bijzondere bijstand
De gemeenten mogen geen inkomenspolitiek voeren. Dat is een rol die voorbehouden is aan het rijk. 
Derhalve is het niet mogelijk om de toegang tot de bijzondere bijstand te verhogen tot 150% van het 
sociaal minimum. Wel communiceren we via de gemeentelijke websites over de mogelijkheid om 
Bijzondere Bijstand aan te vragen. Bijzondere Bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten, te 
wijten aan bijzondere omstandigheden, die inwoners zelf niet kunnen betalen. Energielasten kunnen 
onder deze kosten vallen.  
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Advies IASD 2:
Wij realiseren ons dat personen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum al van 
gemeentelijke belastingen (kunnen) worden vrijgesteld. Wij adviseren het college derhalve te 
onderzoeken of in het kader van het aanvalsplan armoede extra financiële middelen kunnen worden 
gevonden om de armoede in Maastricht als gevolg van de gestegen energieprijzen niet verder te 
laten toenemen.  

Reactie op advies 2: 

Landelijke maatregelen
Het Kabinet heeft op 15 oktober 2021 besloten dat er actie nodig is tegen de stijgende 
energieprijzen. Elk huishouden krijgt onder andere een gemiddelde compensatie van 400 euro. 
Iedereen heeft recht op deze compensatie en dit wordt automatisch geregeld via de energierekening.
Ook trekt het kabinet extra geld uit om mensen te helpen met het isoleren van hun huizen. 

Energiearmoede in Maastricht
Per 1 januari 2021 telt Nederland 352 gemeenten en Maastricht staat op de 11ͤ  plek van gemeenten 
met de meeste energiearmoede. Enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf 
een woning met een energetisch lage kwaliteit (De feiten over energiearmoede in Nederland, TNO, 
september 2021). Dit is zorgelijk te noemen. Armoede in Maastricht kan daarom niet los gezien 
worden van de woonlasten: de kosten voor huisvesting en energie.

Verduurzaming en betaalbaarheid 
De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningcorporaties. Een algemene prestatieafspraak
met corporaties is het onderzoeken van energiearmoede en waar nodig dit gezamenlijk aan te
pakken. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente en woningcorporaties eind 2021 gezamenlijk 
samenwerkingsafspraken maken over het opstarten van de transitie naar aardgasvrij voor de periode 
2022-2026. Ook is er een versnelling verduurzaming van sociale huurwoningen met het
volkshuisvestingsfonds en korting op de verhuurdersheffing. Particuliere woningeigenaren in
kwetsbare buurten worden ook meegenomen. Ook op het vlak van verduurzaming en het betaalbaar
houden van hun woningbezit zijn afspraken gemaakt. Zo is in 2020 de Woonlastencalculator
geïmplementeerd bij website Thuis in Limburg. Via deze calculator krijgen bewoners zicht op de te
verwachte energielasten van de woning die zij willen gaan huren. Ook zijn in de prestatieafspraken
voor het jaar 2021 opgenomen dat de corporaties, om de woonlasten betaalbaar te houden, bij
verduurzamingsprojecten de door Aedes en de Woonbond ondersteunde Vergoedingentabel
hanteren. In het kader van ‘betaalbaarheid’ kan daarnaast besloten worden om in bepaalde gevallen
af te wijken van deze tabel ten gunste van de huurders.

Hulp bij energiebesparing
In het kader van de transitie naar aardgasvrij biedt de gemeente services en diensten aan om
inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun huis en gedrag. Voorbeeld hiervan zijn de
energiecoaches van het CNME. In het kader van de Transitievisie Warmte is de gemeente
voornemens het pakket verder uit te breiden met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
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Duurzaam thuis
De provincie laat onderzoek doen naar het probleem van energiearmoede in Limburg en wat daar 
aan kan worden gedaan. De verwachting is dat dit onderzoek in het 2e kwartaal van 2022 wordt 
afgerond. Hoe de provincie die isolatie van zowel huur- als koopwoningen kan bevorderen, maakt 
ook deel uit van het provinciale onderzoek. De provincie kent daarvoor al de Duurzaam 
Thuisregeling¹ waarbij een goedkope lening kan worden afgesloten voor verduurzaming van een 
woning. 

Vroegsignalering vaste lasten partners
Op het moment dat er achterstanden ontstaan in het betalen van de energierekening, krijgt het
vroegsignaleringsteam van de gemeente Maastricht een signaal van de energieleverancier. Dit helpt 
niet in het omlaag brengen van de energielasten, maar wel krijgen we inwoners vroegtijdig in beeld 
met (mogelijke) financiële risico’s en kunnen we hierop handelen. Afhankelijk van de casuïstiek wordt 
er maatwerk geboden. Dit om te voorkomen dat achterstanden verder oplopen en om afsluiting te 
voorkomen.

Gemeentelijke werkgroep
Energiearmoede is een urgent maar complex probleem waarvoor verschillende oorzaken en 
oplossingen te vinden zijn. Om deze reden richt de gemeente een werkgroep in bestaande uit 
ambtenaren Wonen, Armoedebestrijding en Duurzaamheid. De aanpak richt zich op 2 sporen, 
namelijk gebruik maken van huidige middelen/instrumentarium om inwoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen en problematiek en passende korte en lange termijn oplossingen beter in kaart 
brengen. Op basis van deze resultaten kan de gemeente beleidsinstrumenten maken/aanpassen om 
in stookseizoen 2022 in te zetten. 

Hoogachtend,

Frans Bastiaens
Wethouder Personeel & Organisatie, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Ouderenbeleid en Cultuur,

Afschrift aan:

Anita Bastiaans
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit

¹Bron: Leningen Duurzaam Thuis - Provincie Limburg
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