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Onderwerp: Raadsinformatienota eenmalige energietoeslag
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen in de kosten van de
energierekening.
Inleiding
Op 2 februari bent u geïnformeerd over de ‘stand van zaken energiearmoede’ via de lijst van
toezeggingen. Dit als antwoord op de motie ‘Monitoren energiearmoede’ van de Lokale
Realisten en Sociaal-Gemert-Bakel. We hebben u toegezegd dat we u opnieuw informeren
wanneer er meer duidelijkheid is. Met deze RIN willen we u verder informeren.
Kernboodschap
De prijzen voor energie zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarvoor verschillende
maatregelen genomen:
1. een korting op de energiebelasting, die wordt uitgevoerd via de energienota voor
iedereen;
2. een eenmalige energietoeslag van € 800,- euro aan huishoudens met een laag
inkomen; deze gaat de GR Peelgemeenten uitvoeren voor Gemert-Bakel;
3. ondersteunende maatregelen voor minima om het energieverbruik in hun woning en
dus de energierekening te verlagen. Dit wordt lokaal uitgewerkt met verschillende
partners van zowel het fysieke domein als het sociaal domein te weten: LedsGoGreen,
Duurzaam Gemert-Bakel, Energiehuis Slim Wonen, Heerlijck Duurzaam, Lumens en
Goed Wonen.
Deze raadsinformatiebrief gaat over de eenmalige energietoeslag (ad 2). Voor de uitvoering
van deze eenmalige energietoeslag heeft het Rijk kaders gesteld, die in de vijf Peelgemeenten
op dezelfde manier zijn uitgewerkt. Hieronder volgen die kaders.
-

-

de inkomensgrens voor het recht op een eenmalige toeslag is 120% van het netto
sociaal minimum;
het vermogen telt niet mee;
voor de automatische betaling komen in aanmerking de huishoudens met een laag
inkomen die op 1-3-2022 bekend zijn via de Participatiewet, Regeling
Meedoen/Maatschappelijke Participatie of een minnelijke schuldregeling;
voor de overige huishoudens met een laag inkomen wordt een aanvraagregeling
opengesteld;
inwoners waarvan we weten dat ze minima zijn, maar waarvan de GR Peelgemeenten
geen betaalgegevens heeft, worden bij brief op de aanvraagmogelijkheid gewezen;
dit zijn bijvoorbeeld mensen met een collectieve aanvullende zorgverzekering
(gemeentepolis) of mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding
gemeentelijke belastingen;

-

we geven voorrang aan het zo snel als mogelijk uitbetalen van de toeslag en het
openstellen van een aanvraagproces bóven het regelen van het juridische construct
van beleid en uitvoering.

Financiën
Het bedrag dat Gemert-Bakel krijgt voor de eenmalige energietoeslag bedraagt € 798.000,-.
Verwerking volgt in de meicirculaire 2022. Gemeenten moeten het geld voor de uitvoering
daarom voorfinancieren.
Uitvoering
De uitvoering van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de GR Peelgemeenten. De
prioriteit is om snel uit te voeren, te weten:
-

voor eind april 2022 de automatische betalingen van de eenmalige energietoeslag uit
te voeren;
vanaf eind april /1 mei 2022 de aanvraagprocedure voor de eenmalige energietoeslag
open te stellen.

Communicatie
Over de eenmalige energietoeslag is gecommuniceerd in het Gemerts Nieuwsblad, social
media en op de website. Daarbij is aangegeven dat een deel van de inwoners het bedrag
automatisch krijgt uitgekeerd en een deel van de inwoners de energietoeslag zelf moet
aanvragen. Wanneer het proces van aanvragen helder is worden inwoners hierover opnieuw
geïnformeerd. Het doel is een zo maximaal mogelijk bereik te realiseren van inwoners uit
Gemert-Bakel die financieel in de knel komen vanwege de hoge energierekening. Het
wijkteam, de professionals in het gebiedsteam en lokale (belangen)organisaties als
bijvoorbeeld de zorgcoöperatie, het KBO en huurdersbelang worden nauw betrokken bij
communicatie naar en ondersteuning van huishoudens die dit geldbedrag niet automatisch
krijgen, maar het moeten aanvragen.
Vervolg
Gemeenten en GR Peelgemeenten maken afspraken over het monitoren van de regeling. De
beleidsinformatie wordt verwerkt in de kwartaalrapportages van GR Peelgemeenten.
Naast de eenmalige energietoeslag heeft de gemeente ook middelen van het rijk ontvangen
voor het terugdringen van het energieverbruik van inwoners in Gemert-Bakel en zo de
energierekening te verlagen en tegelijk te werken aan duurzaamheid. Deze regeling loopt tot 1
mei 2023 en het plan van aanpak wordt op dit moment lokaal voorbereid met onze partners.
Tevens hebben de 5 Peelgemeenten het voornemen uitgesproken om in mei te starten met
een aanvullende tijdelijke maatwerkregeling (voor de duur van drie maanden), voor die
huishoudens die niet aan de voorwaarden voldoen van de eenmalige energietoeslag of
daarmee niet voldoende geholpen zijn, want financieel in de problemen komen door de hoge
energierekening.
In een volgende RIN wordt u verder geïnformeerd over de kosten en het verloop van de
eenmalige energietoeslag, de lokale activiteiten om het energieverbruik van inwoners terug te
dringen en de voortgang van de tijdelijke maatwerkregeling.

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

