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Compensatie energieprijzen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishoudens moeten hogere
energierekeningen betalen. Het Rijk heeft besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te
compenseren. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra vergoeding via
een eenmalig geldbedrag.
Extra geld voor de laagste inkomens
Voor huishoudens met een laag inkomen is het verlagen van de energiebelasting niet voldoende
om financieel niet in de knel te komen. Daarom is besloten dat deze huishoudens éénmalig
ongeveer € 200,00 extra krijgen. Dit bedrag zal voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden
gelijk zijn. Belangrijk is dat niet gekeken wordt naar het vermogen.
In het kader van deze ontwikkelingen willen wij graag de volgende vragen voorleggen aan het
college:
1. Welke mensen komen in aanmerking voor dit extra geld en hoe verloopt de procedure van
uitbetalen?
Antwoord
Inwoners met een laag inkomen. De exacte voorwaarden en de procedure van uitbetalen zijn nog
niet bekend.
2. Moeten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen ook een verzoek indienen of krijgen
die het geld vanzelf op hun rekening gestort? Zo ja, wanneer wordt dit dan afgehandeld?
Antwoord
In de informatie die tot nu toe naar buiten is gekomen, heeft de Minister aangegeven dat mensen
met een bijstandsuitkering het geld automatisch krijgen betaald. De exacte hoogte van de
budgetten per gemeenten is echter nog niet gecommuniceerd.
Dit wordt afgehandeld zodra er meer duidelijkheid is over de exacte hoogte van de budgetten per
gemeente, zodat we een inschatting kunnen maken over:
- Hoeveel inwoners recht hebben op de uitkering;
- Hoe hoog de uitvoeringskosten zijn;
- Hoe hoog de programmakosten zijn
- Hoe hoog het exacte bedrag per rechthebbende is.
We willen de budgetten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld goed benutten: we willen
dat het geld terecht komt bij de gezinnen die het nodig hebben., maar we willen ook geen geld
tekort komen omdat we onder druk van de tijd op basis van onvolledige informatie hebben
gewerkt.
3. Hoe verloopt de procedure voor hen die in loondienst werken met een laag loon, ZZP-ers
met een laag inkomen, mensen met een IOW-uitkering van het UWV, mensen met een
AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen of met een klein aanvullend pensioen? Er komt
een aanvraagprocedure voor deze doelgroepen.
Antwoord
Dat hangt af van de vraag welke organisatie de regeling gaat uitvoeren. Nadat dat besluit is
genomen kan ook de procedure worden gecommuniceerd.
4. Zijn de voorwaarden al bekend waaronder de extra uitkering zal worden verstrekt?
Antwoord

Nee, het Rijk en de VNG werken nog aan de operationele kaders. Daar wachten we op omdat we
zonder die informatie het aanvraagproces voor de doelgroep niet-bijstandsgerechtigden niet
kunnen inrichten.
5. Is het een idee om een meldpunt in te richten samen met Zorgcoöperatie Gemert en KBO
Gemert-Bakel bijvoorbeeld, zodat alle mensen die daarvoor in aanmerking kunnen komen
ook gebruik maken van de extra middelen?
Antwoord
We zijn niet voornemens om een extra meldpunt in te richten, omdat dat een extra schakel vormt
dat vervolgens moet worden bemenst en wellicht onnodig vertragend werkt.
De toegang tot deze compensatieregeling, voor die inwoners die niet automatisch dit extra geld
ontvangen, wordt georganiseerd vanuit het gebiedsteam. Dat gebeurt op het moment dat de
organisatie en aanvraagprocedure helder is. Naar verwachting zal dat eind februari bekend zijn.
Het gebiedsteam is bereikbaar via het centrale nummer van de gemeente. Om inwoners zo goed
mogelijk te informeren worden ook voorbereidingen getroffen met het Klant Contact Centrum
(KCC) van de gemeente om de eerste vragen zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.
Het is daarnaast de bedoeling deze compensatieregeling zo breed mogelijk te communiceren.
Lokale organisaties vormen daarbij belangrijke partners en beschikken over eigen kanalen om hun
achterban te bereiken. Wanneer de organisatie en aanvraagprocedure bekend zijn, nemen we als
gemeente contact op met de Zorgcoöperatie Gemert en KBO om af te stemmen hoe we als
gemeente de doelgroep AQW’ers met een laag inkomen over deze regeling kunnen informeren.
Dit is zo ook al naar betrokkenen gecommuniceerd. Ook stemmen we met andere lokale partners
om alle genoemde doelgroepen in vraag 3 goed te bereiken, te informeren en te ondersteunen bij
de aanvraag.
Graag zouden we deze vragen beantwoord zien voor de commissie vergadering sociaal domein
van 27 januari a.s.
Vriendelijk groet,
Deirdre Diesveld

