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Onderwerp  

Intrekken beleidsregels energietoeslag 2023 

 

Kennisnemen van 

Het intrekken van de beleidsregels energietoeslag 2023 

 

Inleiding 

Het college heeft 29 november 2022 de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 

vastgesteld. Dit naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid dat we in 2023 

ook weer 1300 euro mogen uitkeren en dat we dit moeten doen in de periode 1 januari – 30 

juni 2023. In die berichtgeving werd ook aangegeven dat we alvast 500 euro van die 1300 

euro  in 2022 mochten uitkeren.  

 

Het geld voor de uitkering van die 500 euro hebben we dan ook ontvangen bij de 

decembercirculaire én hebben we in december 2022 ambtshalve aan inwoners uitgekeerd 

die ook in 2022 recht hadden op toeslag (conform de beleidsregels energietoeslag 2023). We 

wilden hiermee zo snel mogelijk onze inwoners ondersteunen, die door de inflatie en 

toegenomen energiekosten in de financiële problemen dreig(d)en te komen.  

 

In het kerstreces bereikte ons het bericht dat wij nog helemaal geen energietoeslag mogen 

uitkeren, omdat er eerst een wetswijziging moet komen. Deze wetswijziging is naar 

verwachting pas in juni 2023 rond. Pas dan kunnen we rechtmatig de energietoeslag 

uitkeren. Wij, en met ons vele andere gemeenten, zijn hierdoor overvallen. We zijn dan ook 

zeker niet de enige die graag de inwoners zo snel mogelijk wilden helpen en daarom dit zo 

(in)geregeld hadden.  

 

Hoe nu verder? 

De 500 euro die we al ambtshalve hebben uitgekeerd is wel rechtmatig uitgekeerd. We 

mogen alleen niet in februari de 800 euro uitkeren. Ook mogen we geen energietoeslag 

verstrekken aan inwoners die pas in 2023 voor het eerst recht hebben op energietoeslag. Vier 

inwoners hebben toch al een beschikking gehad voor de energietoeslag 2023. Vier 

aanvragen staan nog open. Deze inwoners hebben we op de hoogte gesteld dat wij hun 

aanvraag nog niet kunnen behandelen en dat we hun gegevens bewaren totdat het wel kan. 
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Nieuwe aanvragen kunnen pas weer ingediend worden als de wetswijziging van kracht is en 

onze beleidsregels opnieuw zijn vastgesteld door het college.  

 

Voor nu betekent het dat we de beleidsregels weer hebben ingetrokken en dat we de 

komende periode geen energietoeslag uitkeren.  

 

Inwoners die onder de doelgroep van de energietoeslag vallen en die in de problemen komen 

door hogere energielasten dan normaal, kunnen we intussen wel op andere manieren 

ondersteunen. Denk hierbij aan het gebruik maken van de diensten van het Energieloket (die 

hiervoor ook subsidie van de gemeente heeft ontvangen), de individuele bijzondere bijstand 

en budgetcoaching.  

 

Sinds januari is het minimumloon verhoogd en is het prijsplafond ingevoerd. Inwoners tot 

120% van de bijstandsnorm hebben intussen 1800 euro energietoeslag ontvangen en de 

twee maal 190 euro van hun energieleverancier in november en december 2022. Mogelijk 

heeft het energieplafond en het gestegen minimumloon een verzachtend effect op de 

financiële situatie van onze inwoners. Ook zullen er nog genoeg inwoners zijn die nog een 

vast contract hebben en het effect van de hogere energieprijzen nog niet voelen. 

 

Relatie met aanvalsplan tegen armoede 

Waar nodig besteden we in het aanvalsplan extra aandacht aan de groep inwoners die nu in 

de knel komt door het uitstellen van de energietoeslag. De 345.000 euro die de Raad bij de 

begroting extra heeft toegekend kan indien nodig deels ingezet worden hiervoor.  

  

Financiën 

De energietoeslag die wij al aan een klein aantal inwoners in 2023 hebben toegekend, krijgen 

wij mogelijk niet vergoed van het Rijk. Dit kan gedekt worden uit het reguliere budget 

bijzondere bijstand. 

 

Voor dekking van aanvragen bijzondere bijstand en de afhandeling hiervan, kan een deel van 

het budget van 345.000 euro, dat bij de Begrotingsraad van 8 november 2022 is toegekend 

voor 2023, ingezet worden. 

 

Communicatie 

We informeren de getroffen inwoners zo snel mogelijk via een brief. We wijzen hen op de 

alternatieve ondersteuningsmogelijkheden. Nieuwe aanvragers wijzen we ook op de 

ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente of andere partijen.  

 

Vervolg 

Zodra het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van kracht is, zullen wij de beleidsregels 

opnieuw vaststellen en de energietoeslag zo snel mogelijk uitkeren.  
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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