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Onderwerp 
Datum collegevergadering: 14 maart 2023, Raadsbrief 2023 nr. 17 

Verzenddatum 
20 maart 2023 

 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de eenmalige tegemoetkoming energietoeslag. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Het bedrag van € 500,-- toe te voegen aan de uitkering over 2022; 

2. De "Gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen" vast te 

stellen; 

3. De "Gewijzigde beleidsregels 2.0 eenmalige energietoeslag gemeente Tubbergen" in te trekken; 

 
Toelichting 
 
Aanleiding 
Het Rijk heeft besloten dat de regeling energiearmoede ook voor het jaar 2023 van toepassing is. Op basis 
van het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld kan over 2023 een bedrag van € 1.300,-- worden 
uitgekeerd. Gemeenten mogen dit bedrag nog niet uitkeren. Er is nl. een wetsvoorstel ingediend voor het 
jaar 2023. Deze wet moet nog worden aangenomen. De verwachting is dat deze wet in juni 2023 zal worden 
aangenomen. Vooruitlopend op deze besluitvorming heeft het Rijk gemeenten de bevoegdheid gegeven te 
besluiten dat een bedrag van € 500,--, van 2023, toegevoegd mag worden aan de energietoeslag die reeds 
over 2022 is uitbetaald. Uw college dient hierop een besluit te nemen. 
 
Historie 
In april 2022 zijn de eerste beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vastgesteld door uw college. Op 
basis hiervan heeft de doelgroep een bedrag van € 800,-- ontvangen. 
 
Daarna besloot het Rijk dit bedrag te verhogen met € 500,--. De Beleidsregels zijn toen aangepast naar 
"Gewijzigde beleidsregels 2.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen".  
 
Huidige stand van zaken 
Het Rijk heeft besloten dat de regeling energiearmoede ook voor het jaar 2023 van toepassing is. Op basis 
van het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld kan een bedrag van € 1.300,-- worden 
uitgekeerd. 
 
Om deze regeling ook in 2023 van toepassing te laten zijn, is er een wetsvoorstel ingediend. Deze is voor 
advisering aangeboden aan de Raad van State. De beoogde inwerkingtredingsdatum is juni 2023. De wijze 
van uitkeren sluit aan op de toeslag 2022. Gemeenten krijgen opnieuw de bevoegdheid om een eenmalige 

 



energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. 
 
Gemeenten mogen pas aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag over 2023 op het moment dat 
de wet in werking is getreden. Uw college mag hierop niet vooruitlopen. 
 
Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft het Rijk wel besloten dat gemeenten het bedrag van € 500,-- 
over 2023 mogen toevoegen aan de energietoeslag over 2022. Indien gemeenten daarvoor kiezen kan in 
2023, nadat het wetsvoorstel is aangenomen, nog een bedrag verstrekt worden van € 800,--. Indien 
gemeenten daarvoor niet kiezen kan een bedrag van € 1.300,-- worden uitgekeerd over 2023. 
 
In de door uw college vastgestelde "Gewijzigde Beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 
Tubbergen" is verwerkt dat het bedrag van € 500,-- over 2023 toegevoegd is aan de energietoeslag van € 
1.300,-- over 2022. 
 
Deze energietoeslag van € 500,-- wordt ambtshalve uitbetaald aan degene die reeds het bedrag van € 
1.300,-- over 2022 hebben ontvangen. Dat betekent dat inwoners die in 2022 recht hadden op de 
energietoeslag deze niet nogmaals hoeven aan te vragen. Zij krijgen de aanvullende energietoeslag over 
2022 automatisch uitgekeerd. 
 
Financieel 
 
Rijksvergoeding 
Het Rijk heeft over zowel 2022 als 2023 een bedrag van € 1,4 miljard toegekend voor de uitkering van de 
energietoeslag. Dit wordt over gemeenten verdeeld als een algemene uitkering, waaruit zowel uitkerings- als 
uitvoeringskosten moeten worden betaald. 
  
De gemeente Tubbergen ontvangt via de decembercirculaire (algemene uitkering) een bedrag van €263.000 
voor de energietoeslag. Deze algemene uitkering geldt als dekking voor het versneld uit te keren bedrag van 
€ 500 per huishouden. 
 
Het geld uit de decembercirculaire heeft Tubbergen ontvangen in 2022. De uitbetaling aan de huishoudens 
zal plaatsvinden in 2023. Om deze reden wordt het bedrag dat Tubbergen ontvangen heeft in de 
decembercirculaire 2022 meegenomen naar 2023. Dit wordt geregeld in de jaarrekening 2022.   
 
De verdere uitwerking is verwerkt in bijlage 1. 
 
Communicatie 
Wij gaan hier met inwoners actief over communiceren. Hiertoe behoort o.a. ook de website van de 
gemeente. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Bijlage 1 
 
Het beeld over 2022 is als volgt: 

Begrote budget 2022  €723.000 

Kosten 2022 (incl. uitvoeringskosten)* €659.123 

Restantbudget 2022 €63.877 

 
Het restantbudget van €63.877 uit 2022 nemen we mee naar 2023 om het versneld uit te keren 
bedrag van €500 per huishouden te kunnen betalen. 
 
Het beeld voor 2023 is dan als volgt: 

Restantbudget uit 2022 €63.877 

Budget uit decembercirculaire €263.000 

Totaal budget 2023 €326.877 

 
 
 
 
 
*De uitvoeringskosten tot en met december 2022 zijn als volgt te specificeren: 

Uitvoeringskosten Oldenzaal (vanaf oktober) €3.173 

Uitvoeringskosten consulent Noaberkracht (half 
jaar) 

€11.350 

Totale uitvoeringskosten 2022 €14.523 

 
Toelichting: 
Uitvoeringskosten backoffice: vanaf 1 oktober vraagt de gemeente Oldenzaal € 9,51 per aanvraag. 
Consulent energietoeslag: € 50.000 per jaar vanuit Noaberkracht, dat betekent ca. € 22.000 voor 
Tubbergen. 
 
 
Uitkeringskosten tot op heden 
Tot op heden is het volgende totaalbedrag in de gemeente Tubbergen uitgekeerd: € 696.100. Dit 
betreft de uitkering van € 1.300 over 2022. Het gaat om 541 huishoudens over 2022 en 2023. (Stand 
van zaken per 27-2-2023). 
  
 


