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Advies cliëntenraad Vaststellen beleidsregels 'Eenmalige energie toeslag ' 

Inleiding: 
De stijgende energieprijzen leiden tot financiële problemen voor veel gezinnen en zeker voor 
kwetsbare huishoudens met lage inkomens. Om de hoge energierekening voor een deel te 
compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting 
op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op 
elektriciteit. 
Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een 
uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Het voorgestelde 
richtbedrag van de energietoeslag is€ 800. Er wordt ingezet op het bereiken van maximaal 800.000 
huishoudens met een minimuminkomen. De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het 
jaar 2022. 

Zeker die huishoudens waarbij sprake is van een variabel tarief en er weinig draagvlak is, zijn de 
problemen al groot. De verwachting is dat dit in 2022 en mogelijk ook in 2023 verder op zal lopen. 
Om de inwoners van de Brabantse Wal gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in de gevolgen 
van de energiecrisis en te behoeden voor energie armoede is het wenselijk volgens de voorgelegde 
beleidsregels 'eenmalige energietoeslag' spoedig over te gaan tot de verstrekking van de toeslag. 

Daarnaast zou het pakket aan ondersteuning de volgende onderdelen moeten bevatten. 

l. Verstrekking van de eenmalige energietoeslag voor de minima (categoriale bijstand). 
2. Aandacht en verbinding met duurzaamheid t.b.v. het verduurzamen van de huishoudens en 

woningen. 
3. Maatwerk voor de crisissituaties. 

Wat wijzigt er? 

De gemeente heeft de bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan 
huishoudens met een laag inkomen. Om de regeling uitvoerbaar te maken voor de gemeenten zal dit 
in de vorm van categoriale bijzondere bijstand zijn. Verstrekking via de categoriale bijzondere 
bijstand betekent - in tegenstelling tot verstrekking via het individuele bijzondere bijstand - 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. Verstrekking via de categoriale bijzondere bijstand is daarmee weliswaar 
minder doeltreffend, maar ook aanzienlijk minder complex en arbeidsintensief dan via de individuele 



bijzondere bijstand. Het feit dat de eenmalige energietòeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere 
bijstand, geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving. 

Dit voorgelegd beleid stelt voor om bij de doelgroep van de overige minimaregelingen aan te sluiten 
(dus de inwoners met een inkomen tot 120 % van het wettelijk minimum loon. ) 
Er zal geen vermogenstoets plaats vinden. Het te verstrekken bedrag zal C 800,00 zijn. 

Waar mogelijk zal er een ambtshalve toekenning plaats vinden. Dit zijn de huishoudens: 

l. Die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van : 
a. de Participatiewet; of 
b. de IOAW; of 
c. de IOAZ; of 
d. het BBZ 2004; of 
e. de AIO 

2. Óf in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale 
armoede en minima-regelingen hebben ontvangen: 

a. De Individuele inkomstenstoeslag; 
b. De bijzondere bijstand (zonder draagkracht); 
c. Inwoners die in 2022 een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele 

activiteiten. 
3 Inwoners die voor 1 april 2022 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke 

belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant voor het jaar 2022. 

Zij ontvangen de toeslag automatisch. Overige inwoners die niet in een van deze groepen vallen, 
maar die wel een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum hebben, kunnen de toeslag 
aanvragen via de website www.antwoordop.nl vanaf medio mei. 

Advies: 

De cliëntenraad is blij dat de ISD de energietoeslag zo snel mogelijk zal gaan verstrekken, nog voor 
het definitieve wetsvoorstel vastgesteld is. 
Tevens komt de regeling met het vastgestelde bedrag van€ 800,00 volledig ten goede van de 
inwoners. 
Met het vaststellen van de doelgroep inwoners met een inkomen tot 120 % van het wettelijk 
minimum loon voert de ISD zoveel mogelijk een ruimhartig beleid uit. 
De clientenraad vraagt nog wel aandacht voor een goede communicatie naar de inwoners 
en een eenvoudige aanvraagprocedure voor mensen die de energietoeslag niet automatisch 
krijgen. 
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