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Onderwerp: Regeling energietoeslag 
 
Voorgesteld besluit 

1. De beleidsregel ‘Energietoeslag’ vaststellen 
2. De raad informeren 

 
Inleiding 
De prijzen voor energie stijgen en daardoor is het mogelijk dat inwoners hun energierekening 
moeilijker kunnen betalen. Het Rijk heeft daarom maatregelen getroffen. Ten eerste een tijdelijke 
verlaging van de energiebelasting. En ten tweede heeft het Rijk ter bestrijding van energiearmoede 
aanvullende middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten. Dit gaat onder andere via de specifieke 
regeling ‘Eenmalig compensatiebedrag voor inwoners met lage inkomens.’ Om deze uitkering netjes 
te kunnen verstrekken, kunt u een beleidsregel vaststellen. Daarover gaat dit voorstel. 
 
Beleidsreferentie 
Participatiewet (artikel 35) 
 
Doelstelling 
Voorkomen dat inwoners (nog meer) schulden krijgen of opbouwen door een hoge energierekening. 
 
Argumenten 
1.1 De regelingen moeten wij als gemeente uitvoeren. 
Het Rijk stelt ons verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Als gemeente kunnen we dat 
ook doen. Dat kan via een categoriale bijzondere bijstand. We kunnen zo de eenmalige 
tegemoetkoming ambtshalve toekennen aan inwoners met een minimumuitkering of minimum 
inkomen (minimabeleid).  
 
1.2 Met deze beleidsregel leggen we vast wanneer een inwoner in aanmerking komt voor de 

energietoeslag 
Het is wenselijk beleidsregels vast te stellen voor de wijze waarop Gemeente Noordoostpolder omgaat 
met de mogelijkheden van de specifieke regeling. De grondslag voor deze beleidsregel ligt in artikel 
1:3, vierde lid van de AWB.  
 
1.3 Met het vaststellen van de beleidsregel geven we uitvoering aan de oproep van het Rijk om de 
energietoeslag uit te keren.  
In de kamerbrief van 15 maart (bijlage 2) heeft minister Carola Schouten de urgentie van de maatregel 
onderschreven en aangegeven dat de uitvoering van de maatregel energietoeslag niet kan wachten 
op een formele autorisatie. Er ligt daarom een oproep voor de gemeente om te starten met het 
uitvoeren van de regeling. De gemeente Noordoostpolder geeft gehoor aan deze oproep door te 
starten met het uitvoeren van de regeling. 
 
1.4 Het budget is bijgesteld 
Omdat de koopkracht in de afgelopen tijd nog verder gedaald is, heeft het Rijk besloten om de hoogte 
van de toeslag aan te passen. In de kamerbrief van 15 maart werd dan ook duidelijk dat de richtlijn 
voor het te verstrekken bedrag per huishouden nu €800,- bedraagt in plaats van het eerder 
voorgestelde bedrag van €200,-. Dat betekent dat gemeente Noordoostpolder op basis van 1500 tot 
2000 toekenningen tussen de € 1,2 miljoen en € 1,6 miljoen aan de huishoudens gaat verstrekken.  
 



 

 

In het voorstel no.21.0000380 van 11 januari heeft de raad besloten om (het toen voorlopig berekend 
bedrag van € 300.000) beschikbaar te stellen via de eerste clusterwijziging op de begroting. Inmiddels 
zijn deze verwachtingen bijgesteld en is door het Ministerie via de maartbrief van 6 april 2022 een 
raming van de eenmalige energietoeslag lage inkomens bekend gemaakt. Daarom zal het gewijzigde 
bedrag van circa 1,4 miljoen voor gemeente Noordoostpolder worden voorgesteld via de tweede 
clusterwijziging op de begroting.  
 
Kanttekeningen 
Geen kanttekeningen 
 
Planning/uitvoering 

De regeling wordt per maandag 2 mei 2022 uitgevoerd. Inwoners die een bijstandsuitkering (volledige 
norm alleenstaande, alleenstaande ouder 21-AOW, volledige norm gehuwden beide 21-AOW) 
hebben, gaan het bedrag automatisch ontvangen rond 26 mei 2022, zij hoeven de toeslag niet aan te 
vragen. Andere huishoudens met een laag inkomen en een energierekening moeten de 
energietoeslag zelfstandig aanvragen via een aanvraagformulier dat vanaf 23 mei 2022 beschikbaar 
is. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via het Sociaal Loket en is ook digitaal te vinden op onze 
website. 
 
We werken samen met het Energieloket en de regeling voor isolatiemaatregelen. Samen kijken we 
hoe we de doelgroep het beste kunnen bereiken.  
 
Bijlagen 

1. Beleidsregels ‘Energietoeslag’ 
2. Kamerbrief wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens 

 


