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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
De energieprijzen zijn aanzienlijk gestegen en lopen nog verder op. Om de hoge
energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het
gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een
tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor
huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het
leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Deze energietoeslag heeft
mede tot doel het beroep op de individuele bijzondere bijstand vanwege hoge energiekosten
deels te voorkomen en hiermee de druk op gemeenten te verlichten.
Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 15 maart 2022
een wetsvoorstel ingediend om de Participatiewet te wijzigen in verband met het eenmalig
categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum:, 12 april 2022

Samenvatting
Het college besluit om in 2022 een eenmalige energietoeslag van € 800 toe te kennen aan
zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Voor de
verstrekking wordt gebruik gemaakt van het instrument categoriale bijzondere bijstand om de
toeslag snel te kunnen verstrekken en de uitvoeringskosten te beperken. De eenmalige
energietoeslag wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens waarvan de
inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn. Huishoudens die niet in aanmerking komen
voor een ambtshalve toekenning kunnen een aanvraag indienen.
Via het gemeentefonds komt € 679 miljoen beschikbaar. Het budget is bedoeld voor zowel
de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. Geschat wordt dat de
gemeente Diemen circa € 900.000 zal ontvangen. De verstrekking aan 1000 huishoudens is
hiermee financieel gedekt, zonder rekening te houden met uitvoeringskosten. Er bestaat een
financieel risico dat de budgetten voor bijzondere bijstand en personele kosten overschreden
zullen worden. Indien dat het geval is, zal de raad worden geïnformeerd.
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