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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. De beleidsregels eenmalige energietoeslag Gemeente Tubbergen 2022 vast te stellen. 

2. Geen inspraak te verlenen voor de onder punt 1 genoemde beleidsregels. 

3. De eenmalige energietoeslag 2022 voor te financieren en de dekken uit de financiële middelen die het 

Rijk hiervoor de gemeente per meicirculaire 2022 ter beschikking stelt. 

 
Toelichting 
De afgelopen maanden is ‘energiearmoede’ veel in het nieuws. De energieprijzen zijn flink gestegen. Het 
Rijk is daarom bezig met een aantal maatregelen om de gevolgen van stijgende energieprijzen te beperken. 
Een van deze maatregelen is de eenmalige energietoeslag voor minima.  
 
Het Rijk heeft op 10 december 2021 bekendgemaakt dat er een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 
200,- per huishouden komt voor lage inkomens. Op 11 maart 2022 werd bekend dat dit bedrag werd 
verhoogd tot € 800, - per huishouden. Het is de bedoeling dat gemeenten deze toeslag gaan verstrekken op 
basis van een wijziging van de Participatiewet. Daarmee wordt een extra vorm van categoriale bijzondere 
bijstand mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel daartoe is op 15 maart 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. 
 
Tegelijkertijd heeft het Rijk een aantal niet-bindende richtlijnen verspreid. Deze niet bindende richtlijnen zijn: 
1.        De tegemoetkoming vast te stellen op een bedrag van € 800,00; 
2.        De inkomensgrens vast te stellen op 120% van de bijstandsnorm; 
3.        Ambtshalve uitbetaling aan de inwoners die bij de gemeente bekend zijn; 
4.        Geen vermogenstoets toe te passen. 
 
Financiën 
Financiële middelen die gepaard gaan met de tegemoetkoming in verband met energiearmoede zullen met 
de meicirculaire 2022 door de gemeente worden ontvangen. Gebruikelijk is dat nieuw beleid in uitvoering 
wordt genomen nadat de Tweede en de Eerste Kamer de begrotingswet hebben aangenomen. 
Gezien de stijgende financiële nood bij veel minimahuishoudens heeft de VNG gevraagd om op de 
wetswijziging vooruit te mogen lopen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 
15 maart 2022 aangegeven dat zij gemeenten wil toestaan om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. Het college heeft van de 

 



toestemming van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gebruik gemaakt. 
Beleidsvrijheid 

Het college heeft ten aanzien van de eenmalige tegemoetkoming energietoeslag, beleidsvrijheid op de 
volgende onderwerpen: 
1.    De hoogte van het bedrag 
2.    De hoogte van het inkomen wanneer de inwoner voor deze regeling in aanmerking kan komen 
3.    De peildatum en referteperiode. De referteperiode is de periode waar naar wordt gekeken bij de 
beoordeling van het recht op de tegemoetkoming.  
4.    Aan welke groepen een automatische betaling verstrekt kan worden 
5.    Wel of geen vermogenstoets. 
 
Hierop is door het college het volgend besluit genomen: 
1.        Het bedrag eenmalige energietoeslag is vastgesteld op € 800,00 per huishouden; 
2.        De hoogte van het inkomen is bepaald op 120% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag; 
3.        De peildatum is - voor diegene die ambtshalve een uitbetaling ontvangen - 1 maart 2022; 
4.        Voor de inwoner die de eenmalige energietoeslag aan moet vragen is de referteperiode vastgesteld 
op de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend; 
5.        De toeslag wordt automatisch aan de huishoudens verstrekt die een uitkering ontvangen in het kader 
van de Participatiewet, jongeren van 21 jaar of jonger die algemene bijstand levensonderhoud met een 
aanvulling bijzondere bijstand, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en een uitkering in het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen; 
6.        Er vindt geen vermogenstoets plaats. 
 
Inwoners die bij de gemeente bekend zijn maar geen uitkering ontvangen, worden actief benaderd door 
middel van een brief waarbij een aanvraagformulier voor deze energietoeslag is bijgevoegd. 
Degene die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de aanvraag tot en met 31 december 2022 indienen. 
 
Aantal minimahuishoudens 
In 2019 heeft het onderzoeksbureau KWIZ een rapport uitgebracht “Evaluatie armoedebeleid 2018” Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat er in de gemeente Tubbergen 530 huishoudens leven op het sociaal 
minimum van 120%. 
 
Inspraak Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. 
Het Rijk wil dat gemeenten zo snel mogelijk de eenmalige energietoeslag uitkeren. Het spoedeisend belang 
en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen inwoners maken het noodzakelijk de 
gebruikelijke inspraakperiode van vier weken over te slaan. Op grond van artikel 5, lid 4 van de Verordening 
Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is het mogelijk de inspraak hierbij achterwege te laten. 
De concept beleidsregels en het afzien van het opstellen van de inspraakperiode zijn voorgelegd aan de 
Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. De Adviesraad kan zich hierin vinden.  
 
Budgetrecht 
De financiële middelen zijn toegezegd door het Rijk en de verdeelsleutel is bekend gemaakt. De financiële 
middelen zijn nog niet officieel toebedeeld aan de gemeenten. Dit gebeurt in de meicirculaire. Strikt 
genomen komt het college dan mogelijkerwijs niet het budgetrecht van de regeling toe en is voor vrijmaken 
van het budget een raadsbesluit nodig. Gezien de urgentie van de regeling voor de doelgroep, de oproep 
van de minister om de energietoeslag voor te financieren en het tijdspad van de meicirculaire is er geen tijd 
om de officiële route via uw raad te volgen voor het op voorhand beschikbaar stellen van de middelen die de 
gemeente in de mei circulaire zal ontvangen. Door middel van deze raadsbrief wordt u hierover 
geïnformeerd. 
 
Financiën 
De gemeente Tubbergen heeft vernomen dat het rijk 679 miljoen euro beschikbaar stelt aan gemeenten om 
de regeling tegemoetkoming energiearmoede uit te voeren. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van de 
verdeelsleutel voor bijzondere bijstand. Het rijk gaat ervan uit dat voor dit bedrag in Nederland 800.000 
huishoudens met een laag inkomen voorzien kunnen worden van een bijdrage ad € 800,- om de hogere 
energielasten van te kunnen betalen. Ook de uitvoeringskosten moeten uit het budget dat iedere gemeente 
krijgt worden gedekt. Dit betekent dat de gemeente Tubbergen bij de meicirculaire ten behoeve van deze 
regeling € 355.882,-- ontvangt 
 
Omvang 
Op basis van onderzoek door het bureau KWIZ (2019) zal er bij 100% aanvragen door de doelgroep (530 
huishoudens) een tekort van € 68.118,-- in beschikbare middelen ontstaan. Indien 80% van de doelgroep 



(424 huishoudens) gebruik maakt van deze regeling zal er sprake zijn van een overschot van € 16.682,--. Dit 
is exclusief uitvoeringskosten. 
 
Impact 
Het Rijk geeft de garantie dat, als gemeenten meer nodig hebben voor een energietoeslag van € 800,-- per 
huishouden tot 120% van het sociaal minimum, zij dat gecompenseerd krijgen. Dit is mondeling bevestigd 
door minister C.J. Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de Tweede Kamer. Voor het 
Rijk is het bedrag van € 800,-- per huishouden leidend, en niet het budget. 
 
Communicatie 
met betrekking tot deze regeling wordt er gecommuniceerd via de volgende kanalen: 
1.        Maatschappelijke partners 
2.        Een persbericht 
3.        Lokale krant 
4.        Social media 
5.        Schakel 
6.        Website gemeente 
7.        Adviesraad Sociaal Domein 
 
Ondersteuning bij energiebesparende maatregelen. 
De gemeente heeft eveneens vanuit het Ministerie middelen ontvangen in verband met energiebesparende 
maatregelen. Deze middelen zijn voor het energiezuiniger maken van de woning. Dit betreft een specifieke 
uitkering. Beleid ten aanzien van deze aanvullende uitkering wordt momenteel ontwikkeld. Hiervoor volgt 
een separaat voorstel. 
 
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, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 


