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Onderwerp  

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag West Betuwe 2022 

 

Kennisnemen van 

De vastgestelde beleidsregels Eenmalige Energietoeslag West Betuwe 2022 

 

Inleiding 

De energieprijzen zijn de laatste maanden wereldwijd hard gestegen. Met name de gasprijs is enorm 

gestegen. Dit komt mede door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De prijsstijging raakt vooral 

huishoudens van wie het vaste energiecontract is afgelopen of binnenkort afloopt. Zij krijgen te maken 

met een ongekend hoog variabel tarief. Met name veel huishoudens met een laag inkomen, dreigen 

hierdoor acuut in de financiële problemen te komen. Gemeenten hebben van de rijksoverheid daarom 

de bevoegdheid gekregen om een eenmalige energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een 

laag inkomen.  

 

De energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Met die 

belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening 

gecompenseerd. Het energieverbruik kan per huishouden sterk verschillen. De verlaging van de 

energiebelasting zal niet kunnen voorkomen dat er als gevolg van de sterk gestegen energierekening 

toch huishoudens in financiële problemen komen. Het gaat dan naar verwachting vooral om 

huishoudens met een laag inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Deze en andere 

huishoudens met een laag inkomen kunnen de energietoeslag ontvangen. Door beleidsregels vast te 

stellen geeft het college aan in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in 

aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag. 

 

Kernboodschap 

Het college gebruikt de bevoegdheid om een energietoeslag van 800 euro uit te betalen aan 

huishoudens met een laag inkomen om zo de gestegen energierekening te compenseren. De 

vastgestelde beleidsregels omschrijven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in 

aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag. 

 

Ambtshalve uitbetaling 

Inwoners die in beeld zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij via de gemeente een 

bijstandsuitkering ontvangen, ontvingen de energietoeslag eind april ambtshalve. Zij hoefden geen 

aanvraag in te dienen. Er heeft geen controle op het vermogen plaatsgevonden en wij hebben niet 

gekeken of het betreffende huishouden daadwerkelijk hogere energiekosten heeft. Door de 
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ambtshalve toekenning kon de gemeente zo spoedig mogelijk overgaan tot uitbetaling. Hiermee 

dragen we bij aan het voorkomen en het verminderen van betalingsachterstanden.  

 

Aanvraagprocedure energietoeslag 

Huishoudens met een laag inkomen die niet direct in beeld zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld de 

werkende minima, kunnen de toeslag aanvragen door gebruik te maken van een digitale portal. De 

portal gaat begin juni live. De portal handelt de aanvragen automatisch af. Voor inwoners is dit een 

makkelijke en snelle manier om de toeslag aan te vragen. Tegelijkertijd verlagen we zo de druk op de 

ambtelijke organisatie en de uitvoeringskosten.  

Samen met onze partners gaan we inwoners die moeite hebben met het doen van de aanvraag, hierbij 

zoveel mogelijk ondersteunen. Voor inwoners die de aanvraag niet via de portal kunnen doen, 

bijvoorbeeld omdat zij geen DigiD hebben, is er vanaf begin juni ook de mogelijkheid om een 

schriftelijke aanvraag te doen via een aanvraagformulier. 

 

Maatwerk 

Er kunnen ook huishoudens zijn die moeite hebben met het betalen van de energiekosten en die niet in 

aanmerking komen voor de energietoeslag, bijvoorbeeld omdat het inkomen net boven de grens van 

120% zit. Als deze inwoners zich melden bij de gemeente voor een financiële tegemoetkoming, kijken 

wij per individueel geval wat er nodig is. De gemeente biedt hulp in de vorm van schuldhulpverlening, 

budgetcoaching, een eenmalig adviesgesprek of een doorverwijzing. Onder bepaalde voorwaarden 

kan de inwoner ook een beroep doen op de bijzondere bijstand. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van de situatie. Dit vergt maatwerk.  

 

Consequenties 

Als de beleidsregels eenmaal zijn vastgesteld, starten we snel mogelijk gestart met het toekennen van 

de energietoeslag. De ambtshalve betalingen keerden wij eind april uit aan de doelgroep die bekend is 

bij de gemeente. Vanaf begin juni is het voor de overige huishoudens mogelijk om de toeslag aan te 

vragen. De regeling loopt dit kalenderjaar. 

 

Financiën 

Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet eenmalig een budget van 679 

miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit komt via het gemeentefonds beschikbaar. Het Rijk kent het 

bedrag toe met de meicirculaire 2022. Het budget is voor zowel de te verstrekken energietoeslag als 

de uitvoeringkosten. Het Rijk verdeelt de middelen volgens de reguliere verdeelsleutel voor de 

bijzondere bijstand. Het precieze bedrag is nog niet bekend. Naar schatting gaat het om een bedrag 

van om en nabij 1,4 miljoen euro.  

 

Het kabinet maakt 175 miljoen euro extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de eenmalige 

energietoeslag van 800 euro. Met het toekennen van de extra middelen biedt het kabinet gemeenten 

de financiële garantie dat zij aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 

minimum een energietoeslag van 800 euro kunnen uitkeren. Hiermee gaan we er vanuit dat de kosten 

budget neutraal binnen de rijksmiddelen worden uitgevoerd.  

 



  

5 mei 2022  

Kenmerk GZDGWB/  

Pagina 3 van 3  

 

 

 

Aanvraagproces energietoeslag 

Met het verstrekken van de energietoeslag gaan uitvoeringskosten gepaard. Deze dekken we uit het te 

ontvangen bedrag van het Rijk. Om de toeslagen zo snel mogelijk te verstrekken, wordt een groot 

gedeelte categoriaal verstrekt. Huishoudens die bekend zijn bij de gemeente krijgen de energietoeslag 

ambtshalve toegekend. Overige huishoudens kunnen de toeslag zelf aanvragen.  

 

Om het aanvraagproces zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken we gebruik van een portal waarin 

inwoners met Digid een aanvraag kunnen doen. Deze aanvraag wordt vervolgens geautomatiseerd 

beoordeeld en toegekend of afgewezen. De kosten van deze portal bedragen 10975 euro. Dit is veel 

voordeliger dan extra personeel in te huren om de uitvoering volledig zelf te doen. 

 

Communicatie 

In overleg met de afdeling communicatie is er een communicatieplan. Communicatie over de regeling 

en de manier van aanvragen verspreiden wij in de lokale (sociale) media. Wij verspreiden dit ook bij 

onze partners, zoals Schuldhulpmaatje, Welzijn West Betuwe en de Adviesraad Sociaal Domein. 

 

Duurzaamheid 

Wij adviseren de inwoners die de energietoeslag ontvangen om de energietoeslag te gebruiken voor 

de gestegen energiekosten. Niet alle inwoners hebben direct te maken met stijgende energiekosten. 

Wij adviseren dan om de energietoeslag te gebruiken voor het verduurzamen van de woning, zoals het 

aanschaffen van isolatiemateriaal, waardoor de energierekening op termijn minder hoog uitvalt. 

Daarnaast verwijzen wij de inwoners naar het energieloket waar zij gratis advies krijgen van een 

energiecoach voor het verduurzamen van hun woning.  

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag West Betuwe 2022 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


