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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Lage inkomens krijgen
energiecompensatie
Kernboodschap
Gemeente Wijchen betaalt een groot deel van de doelgroep van ca. 1.900 Wijchense
huishoudens vóór 24 april een energietoeslag uit van eenmalig € 800,-. Deze
huishoudens zijn hierover in de week van 11 april geïnformeerd. De overige huishoudens
kunnen vanaf 25 april een aanvraag indienen. Om hen te bereiken maken we gebruik
van al onze partners.
Eerdere besluiten
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05-04-2022

Energietoeslag 2022 Wijchen (collegebesluit met informatienota voor
de gemeenteraad, Z/22/075880)

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Kunt u een inschatting geven over het aantal huishoudens die in aanmerking komen
voor de energiecompensatie? Kunt u een inschatting geven van de verhouding van de
verschillende groepen?
a. Groep in beeld
b. Groep die gebruik maakt van aanvraag mogelijkheid
c. Groep die niet in beeld is en geen gebruik maak van aanvraag
Het CBS schat het aantal huishoudens in Wijchen dat op of onder een inkomensgrens
van 120% van de bijstandsnorm leeft op ca. 1.900 (afgerond op honderdtallen).
Binnen deze groep benaderden wij in de week van 11 april 1.100 huishoudens
schriftelijk; hen betalen we vóór 24 april automatisch uit. Dan blijven er ca. 800
huishoudens over die gebruik kunnen maken van de aanvraagmogelijkheid. Het Rijk
zelf gaat in zijn berekeningen uit van niet-gebruik van de regeling van ca. 19% van
huishoudens die er recht op hebben. Omgerekend naar de Wijchense situatie
betekent dit dat ca. 450 huishoudens nog een aanvraag zullen doen. Ca. 350
huishoudens zouden dan geen gebruik maken van een aanvraag.
2. Welke stappen zet het college om groep 3 (niet in beeld en niet de mogelijkheid om
de energiecompensatie aan te vragen) zo klein mogelijk te maken
Van een deel van de doelgroep hebben wij geen actuele adres- en/of
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inkomensgegevens; deze inwoners kunnen wij niet automatisch, zonder aanvraag,
uitbetalen. Deze groep kan vanaf 25 april via de website (digitaal) een aanvraag
indienen. Zoals bij al onze regelingen voor huishoudens met een laag inkomen kan
men ook altijd schriftelijk een aanvraag indienen. Wij gaan er dus vanuit dat in
principe iedereen in ieder geval de mogelijkheid heeft om de toeslag aan te vragen.
Wij hebben contact gelegd met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De SVB levert, via het
Inlichtingenbureau, een lijst aan van ouderen die recht hebben op een Aanvullende
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Het UWV informeert ook zijn consulenten over
de mogelijkheid van de energietoeslag. Het UWV onderzoekt nog de mogelijkheid om
ook een lijst aan te leveren van degenen die van hen een toeslag ontvangen. Een
dergelijke toeslag van het UWV garandeert dat mensen die een uitkering van het
UWV ontvangen niet onder de bijstandsnorm zakken. Degenen die recht hebben op
een dergelijke toeslag, hebben ook recht op de energietoeslag. Deze lijsten zullen wij
vergelijken met degenen die bij ons een aanvraag hebben ingediend. In zoverre
hierop inwoners voorkomen die wij nog geen energietoeslag hebben uitbetaald zullen
wij hen actief benaderen. Ook ons regionaal WerkBedrijf wil de bij hen werkzame
mensen onder de Wsw actief hierover informeren.
Tot slot is op het aanvraagformulier de mogelijkheid om, als je niet binnen de
doelgroep valt, toe te lichten door welke bijzondere omstandigheden men meent wél
een beroep te moeten doen op de energietoeslag. Deze aanvragen zullen wij, in een
later stadium, specifiek beoordelen.
3. Welke samenwerkingspartners kunnen ingezet worden om groep 3 in beeld te
brengen en hoe kunnen deze partners doelgroep 3 ondersteunen?
Naast de onder vraag 2 genoemde mogelijkheden kunnen wij, om privacy-redenen,
deze groep niet in beeld brengen in de zin dat “derde” partijen aan ons adres- en
inkomensgegevens van deze inwoners overdragen. Wel kunnen zij de groepen waar
zij contact mee hebben wijzen op de mogelijkheden en hen, in zoverre dat in hun
mogelijkheden ligt, ondersteunen bij een aanvraag. Wij hebben al onze
samenwerkingspartners in armoedebeleid geïnformeerd over de mogelijkheden van
de energietoeslag. Onze partners in het maatschappelijk middenveld zijn onder meer
Talis, MeerVoormekaar, Kans en Kleur, Maaswaalcollege, schuldhulpmaatje,
Vincentiusvereniging, Caritas, Voedselbank en HetWerkt!Wijchen. Zij hebben hier
positief op gereageerd.
4. Kan het college met een structureel plan komen om in de toekomst
compensatieregelingen voor lage inkomens zorgvuldig en compleet uit te voeren.
Incidentele compensatieregelingen voor lage inkomens (vanuit het Rijk) variëren
sterk in (a) de voorbereidingstijd die gemeenten wordt gegund, (b) de wijze waarop
de compensatie wordt gefinancierd en (c) de voorwaarden waaronder wij de
compensatie mogen verstrekken. Op al deze kenmerken zijn er grote verschillen met
bijvoorbeeld de ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK, in 2021) of de
‘Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens’ (in 2014) of, nu, de energietoeslag.
Dergelijke verschillen bij deze incidentele regelingen maken dat het niveau van
urgentie en vereiste snelheid verschilt evenals op welke wijze wij de bij ons
beschikbare gegevens over de doelgroep kunnen inzetten én de manier waarop wij
het meest effectief kunnen communiceren, c.q. betrokken partners kunnen inzetten.
Juist om dergelijke regelingen zorgvuldig en compleet uit te voeren zullen wij steeds
een specifieke aanpak opzetten.
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