
BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 22.0001631

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Beleidsontwikkeling - 1 10 oktober 2022 M Visscher

Portefeuille: V

Onderwerp: Regeling energietoeslag

Voorgesteld besluit
1. De beleidsregel ‘Energietoeslag’ gewijzigd vaststellen;
2. De financiële gevolgen van dit besluit meenemen in de volgende 

clusterkwartaalbegrotingswijziging;
3. De raad informeren

Inleiding
Op 19 september 2022 besloot de raad om de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen
van 120% naar  130% van  de bijstandsnorm en  om daar  300.000,-  extra  voor  uit  te  trekken als
riscioreserving.  Dit  betekent  dat  de  Tijdelijke  beleidsregels  energietoeslag  Noordoostpolder  ook
gewijzigd moeten worden. In dit collegevoorstel vragen wij u om te besluiten om die beleidsregels
gewijzigd vast te stellen.

Doelstelling
Voorkomen dat inwoners (nog meer) schulden krijgen of opbouwen door een hoge energierekening.

Beleidsreferentie
- Informerende memo aan de Raad (12 september 2022) met onderwerp: Energietoeslag en 

inkomensgrens 130%
- Participatiewet
- Kamerbrief Carola Schouten

Argumenten
1.1 Een aanpassing van de tijdelijke beleidsregels zorgt voor duidelijkheid richting de inwoners
Beleidsregels  zijn  een  soort  richtlijnen  die  inwoners  duidelijkheid  geven  over  de  manier  waarop
bepaalde bevoegdheden worden uitgevoerd. Beleidsregels worden daarom ook gepubliceerd zodat
iedereen die het wil, het kan lezen. Hetzelfde geldt voor een wijziging. Daarmee worden de inwoners
op juiste wijze geïnformeerd dat het beleid is gewijzigd en op welke manier.

1.2 De uitvoering van de energietoeslag kan, indien nodig, gedekt worden vanuit de risicoreservering
In een aangenomen amendement van 4 juli 2022 (2022-07-14b) besloot de raad om extra middelen
beschikbaar te stellen. Er wordt € 200.000 toegevoegd aan de reserve beleidsplan met het oormerk
risicoreservering energietoeslag. In de motie van 19 september 2022 (2022-09-18) voegde de raad
daar nog eens €300.000 aan toe. Deze budgetten worden ingezet als de eerder beschikbaar gestelde
rijksbijdrage onvoldoende is. Het oormerk vervalt zodra blijkt dat de risicoreservering niet nodig is.

1.3 We ontvangen een rijksbijdrage voor de verhoging van het richtbedrag naar €1.300,00
Het Rijk verhoogde het richtbedrag voor de energietoeslag (van € 800,00 naar € 1.300,00). Hiervoor
wordt  binnenkort  (via  de  septembercirculaire)  extra  budget  (1,1  mln.)  aan  het  gemeentefonds
toegevoegd. Het besluit  om de middelen voor de verhoging van de energietoeslag beschikbaar te
stellen, volgt in de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging.

2.1 De uiteindelijke kosten van dit besluit moeten verantwoord worden in de begroting
Het verhogen van de inkomensgrens van 120% naar 130% en het verhogen van de energietoeslag
(van €800 naar €1300) kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de regeling energietoeslag. Het
gestelde bedrag in de risicoreservering kan onvoldoende blijken. Wat de uiteindelijke extra kosten zijn,



moet  nog  blijken.  De  wijzigingen  voor  de  begroting  kunnen  besloten  worden  in  de  vierde
clusterkwartaalbegrotingswijziging. 

Kanttekeningen
2.1 De regeling eenmalige energietoeslag is een open-einde-regeling
Dat houdt in dat wij de regeling moeten uitvoeren, ook al is de dekking onvoldoende. Het is niet 
mogelijk om vooraf exact te bepalen wat de regeling- en uitvoeringskosten zullen zijn. Het kan dus 
betekenen dat het gekwantificeerd risico van €300.000 hoger uit kan vallen.

Planning/uitvoering
Door de verruiming tot 130%, wordt er rekening gehouden met 500 extra aanvragen. Ook worden alle
afwijzingen  tot  nu  toe  ambtshalve  opnieuw  beoordeeld.   Het  proces  voor  de  ambtshalve
herbeoordeling wordt nu ingericht. Huishoudens die eerder al de energietoeslag van €800 ontvingen,
krijgen zo snel mogelijk automatisch bericht van de gemeente over de nabetaling van €500. Ook gaat
de gemeente eerdere afwijzingen vanwege een te hoog inkomen opnieuw onderzoeken. Huishouden
die  nu  wel  onder  de  inkomensgrens  vallen  krijgen  de  energietoeslag  alsnog.  Deze  huishoudens
krijgen ook automatisch bericht.

Bijlagen
1. Tijdelijke beleidsregels energietoeslag gemeente Noordoostpolder was-wordt 


