
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Samenleving 23 maart 2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.2 Wijzigingen beleidsregels HaarlemPas en Energietoeslag 

Raadslid/commissielid Bowien Wegman  

Portefeuillehouder Diana van Loenen   

 

Motivatie van agendering  

Specifiek willen wij weten waarom de vermogenstoets alleen voor AOW'ers wordt verhoogd. Dit is 
voor ons als PvdA-fractie belangrijk omdat we willen dat er geen onnodige ongelijkheid ontstaat 
tussen verschillende groepen inwoners van Haarlem. Daarnaast heeft de PvdA geconstateerd dat 
de gemeente een andere vermogenstoets hanteert voor het minimabeleid dan het rijk bij het 
verstrekken van voorzieningen zoals huurtoeslag. Wij zijn benieuwd wat hier de reden van is.  
 
Er zijn technische vragen gesteld over wat het financieel zou kosten om de hoogte van de 
vermogenstoets aan te passen.  

 

Doel van de bespreking 

Wij willen graag de gelegenheid krijgen om deze vragen te stellen en hierover in debat te gaan met 
andere fracties en de wethouder.  

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Nadenken over hoe de fracties er in staan om de mogelijkheid de vermogenstoets van 5.000 euro 
gelijk te trekken naar alle inwoners van Haarlem en nadenken over de mogelijkheid om de 
vermogenstoets gelijk te trekken naar de vermogenstoets die het rijk hanteert voor voorzieningen 
zoals huurtoeslag.  

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Specifieke antwoorden leveren waarom de vermogenstoets alleen voor AOW’ers is verhoogd en 
waarom er een andere vermogenstoets gehanteerd wordt voor ons minimabeleid dan de 
rijksoverheid doet voor voorzieningen zoals huurtoeslag.  

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft het voornemen om bij de  komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om 
een ter kennisname stuk te bespreken in een volgende commissievergadering.  
Wilt u onderstaand formulier invullen en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende 
vergadering toesturen aan griffiebureau@haarlem.nl  met in de cc. de betreffende 
commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 
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