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Aan: Gemeenten in Limburg 

CC: Ieder(in) 

 

Datum: 1 maart 2022 

Briefnr: 4-22/gjo/kle/mle 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

De stijgende energiekosten en kosten van levensonderhoud houden de hele samenleving bezig en halen 

regelmatig het nieuws. Wij willen een dringend signaal afgeven over de invloed van deze stijging op de 

koopkracht van een burger met een Wajong-uitkering. 

 

Voorbeeld van de netto maandkosten voor een bewoner in een ouderinitiatief. 

In de verblijfskosten is een post opgenomen voor 

energiekosten a € 120.  Met de huidige prijzen moet 

dit omhoog naar € 300.  Een verhoging van € 180. 

Dan blijft er voor de eigen uitgaven van de bewoner 

nog € 210, een vermindering van het eigen 

besteedbaar inkomen van 46%. 

 

Alleen al het effect van de stijgende energiekosten is dus enorm. Daar komt de verwachte stijging van de 

kosten van levensonderhoud nog bij. 

 

De algehele verlaging van de energiebelasting in 2022 geldt voor het ouderinitiatief als geheel en is slechts 

een druppel op een gloeiende plaat voor de bewoners. 

 

Extra tegemoetkoming, maar wel extra rompslomp 

Sommige mensen met een laag inkomen kunnen ongeveer 200 euro compensatie krijgen van hun 

gemeente. Mensen in de bijstand krijgen dat automatisch. Anderen die in aanmerking komen, moeten zich 

melden bij de gemeente. De gemeenten kunnen hun compensatieregeling verschillend uitvoeren. Dit 

gebeurt, omdat de Belastingdienst niet in staat is een centrale, inkomensafhankelijke regeling uit te voeren. 

De VNG heeft dit wel opgepakt, maar wij betreuren dat dit door de decentrale uitvoering leidt tot 

rechtsongelijkheid. 

Daarnaast vragen wij ons af hoe het zit met de verantwoordelijkheid van gemeenten om hun burgers bij te 

staan als hun bestaanszekerheid in het gedrang is? 

 

Naast de extra kosten betekent het dat mensen met een laag inkomen extra moeite moeten doen om voor 

compensatie in aanmerking te komen. 

Wij hopen dat dit signaal aanleiding is om deze problematiek op te pakken dan wel aan te kaarten bij de 

desbetreffende instanties. Graag horen wij van u op welke manier u dit doet. 

 

 

Met vriendelijke groet,     

Namens het SOL,     Namens FGL, 

 

 
 

Mw. J. Willems-Daelman; dhr. G. Jochems  Dhr. P. Michels 

Interim-voorzitter; vice-voorzitter   voorzitter 

 

 

Wajong-uitkering      € 1.150 

Huur minus huurtoeslag €  350 

Bijdrage levensonderhoud  €  210 

Bijdrage verblijfskosten €  145 

Bijdrage onderhoud €   55 

Resteert voor eigen uitgaven  €  390  
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