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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
In december 2021 heeft het kabinet besloten een wetsvoorstel in te dienen om een eenmalige
energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken.1 Inmiddels is gebleken dat de
stijging van de energieprijzen veel sterker is dan aanvankelijk gedacht. Als gevolg hiervan zijn er
huishoudens met een laag inkomen in acute financiële problemen gekomen. Het college heeft daarom
besloten om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetvoorstel, zo snel mogelijk de
energietoeslag te verstrekken .2
Kernboodschap
De energietoeslag wordt, conform de richtlijnen die in samenspraak met VNG en Divosa zijn opgesteld,
verstrekt als categoriale bijzondere bijstand. Dit betekent dat gemeenten niet hoeven vast te stellen dat
het huishouden ook daadwerkelijk is geconfronteerd met een sterk gestegen energierekening en dat het
huishouden deze sterk gestegen energierekening financieel niet kan dragen.
Het college zal gezien bovenstaande proberen zoveel mogelijk toeslagen ambtshalve (automatisch) toe te
kennen. Uitkeringsgerechtigden die op 1 januari 2022 een uitkering van de RSD ontvingen, hebben de
toeslag op 5 april reeds ontvangen. Inwoners van die gebruik maken van bijzondere bijstand of een
minimaregeling waarvoor een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm geldt, krijgen voor 5 mei de
toeslag automatisch betaald. Op het moment dat de automatische betalingen zijn verricht, kunnen
inwoners die nog geen toeslag hebben ontvangen deze aanvragen.
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Kamerstukken II 2021/22, 35925-XV, nr. 84
De minister staat gemeenten toe om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot
uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan, zie Kamerbrief Wetsvoorstel eenmalige
energietoeslag lage inkomens, 15.03.2022.
2

Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
X
Anders, namelijk collegebesluit met betrekking tot de uitvoering van het wetsvoorstel om
inwoners met een laag inkomen een toeslag te verstrekken voor de gestegen energiekosten.
Inhoudelijke boodschap
Inwoners met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm hebben in 2022 recht op een eenmalige
toeslag ter hoogte van 800 euro. Deze toeslag wordt zoveel mogelijk automatisch verstrekt. Inwoners die
de toeslag niet automatisch kunnen krijgen omdat de inkomstengegevens niet bij de gemeente bekend
zijn, kunnen een aanvraag indienen tot 1 november 2022. Bij de bepaling van het recht worden de
vermogensgegevens buiten beschouwing gelaten. Studenten, inwoners jonger dan 21 jaar en inwoners die
in een instelling verblijven zijn uitgesloten van het recht op de toeslag. Het college heeft de toeslag
vormgegeven conform de richtlijnen die het Rijk in samenspraak met Divosa en VNG heeft opgesteld.
Het kabinet heeft bij het vaststellen van het budget voor de uitvoering van de toeslag rekening gehouden
met een percentage gerechtigden dat niet aanvraagt. De vraag is of dat reëel is gezien gedaalde
koopkracht en de financiële problemen waar inwoners mee te maken hebben. De gemeenten lopen
hierdoor een financieel risico. De minister heeft in het Kamerdebat over de stijgende energieprijzen
gemeenten de garantie gegeven dat zij voldoende geld krijgen om inwoners met lagere inkomens 800
euro te geven vanwege de stijgende energierekening. Het college heeft gezien deze garantie besloten tot
uitvoering van de toeslag.
Communicatie en vervolgproces
Op de gemeentelijke website staat informatie over de energietoeslag voor inwoners. Op het moment dat
alle automatische betalingen hebben plaatsgevonden is het mogelijk is om de energietoeslag aan te
vragen en zal dit in de plaatselijke media gepubliceerd worden en zullen de stakeholders die zijn
aangesloten op het armoedeplatform hierover geïnformeerd worden.
Het Rijk heeft voor de bestrijding van energiearmoede tevens gemeenten financiële middelen beschikbaar
gesteld om de minima te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Deze middelen dienen voor
mei 2023 te worden ingezet. De verwachting is dat naast het reeds beschikbaar gestelde budget er
aanvullend budget beschikbaar komt. In de Kamerbrief van het Ministerie van SZW (11.03.2022) staan
aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 benoemd, waaronder een eerdere inzet van middelen voor
energiebesparende maatregelen voor kwetsbare huishoudens. Het college zal, gezien de ernst van het
probleem en de urgentie om snel handelen, inzetten op een snelle inzet van energiebesparende
maatregelen en de raad op hoogte houden ten aanzien van de voortgang.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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