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Aan              : Gemeenteraad Koggenland  

Van             : College van Burgemeester en Wethouders Koggenland 

Onderwerp  : Verhoging eenmalige energietoeslag 

Datum        : 3 oktober 2022 

Documentnr  : D22.007607 

Zaaknummer : ZK22001606 

Aanleiding  

Nederland verkeert momenteel in een energiecrisis. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen 

nog verder op. Door de stijgende energieprijzen komen steeds meer huishoudens financieel in de 

problemen.  

 

Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om de kosten te verminderen. Een van deze 

maatregelen is het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan mensen met een inkomen op 

of rond het sociaal minimum.  

 

Op 26 april 2022 zijn de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 Koggenland 

vastgesteld. Het betrof een eenmalige energietoeslag van € 800,00. Uw Raad is hierover middels de 

memo Eenmalige energietoeslag (D22.003764) geïnformeerd. 

Tot 9 augustus jl. hebben reeds 454 inwoners de eenmalige energietoeslag ontvangen. De 

energietoeslag kan nog tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd. 

 

Op 12 juli 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag door de Eerste Kamer aangenomen. 

Een van de wijzigingen is een verhoging van het richtbedrag van de energietoeslag van € 800,00 
naar € 1.300,00, met terugwerkende kracht. Daarnaast wordt de duur van de regeling verlengd tot 1 

juli 2023. De wetswijziging vraagt om vaststelling van nieuwe beleidsregels.   

 

Wetswijziging  

Wij hebben besloten om gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om een verhoogde 

eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Daarvoor hebben 

wij de gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland 2022 in de 

collegevergadering van 27 september 2022 vastgesteld. De beleidsregels zijn op de twee volgende 

punten gewijzigd: 

 

Hoogte van de eenmalige energietoeslag: 

Het bedrag van de eenmalige energietoeslag is met terugwerkende kracht aangepast naar            

€ 1.300,00 per huishouden. Dit betreft een ophoging van € 500,00 per huishouden. 

 

Geldigheidsduur beleidsregels: 

De energietoeslag is eenmalig en bedoeld voor het jaar 2022. Om de gemeenten meer tijd te 

geven de aanvragen te beoordelen en de energietoeslag te verstrekken, is de wettelijke 

bevoegdheid om de eenmalige energietoeslag te verstrekken met zes maanden verlengd. Dit was 

eerder tot en met 31 december 2022. De beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente 

Koggenland hebben daarom nu een geldigheid tot en met 30 juni 2023. 
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Uitvoering  

Het streven is om in oktober 2022 te starten met het ambtshalve uitkeren van de € 500,00 extra 
energietoeslag. De verhoging van € 500 wordt in de vorm van een nabetaling ambtshalve 
uitgekeerd aan zowel de inwoners die eerder het bedrag van € 800 ambtshalve hebben ontvangen 
als aan de inwoners die de energietoeslag op aanvraag reeds hebben ontvangen.  

Alle inwoners die recht hebben op de nabetaling ontvangen hierover een informatiebrief. 

Nadat de nabetalingen zijn verricht wordt bij nieuwe toekenningen direct een bedrag van € 1.300,00 
verstrekt.   

 

Financiën  

De financiering van de eenmalige energietoeslag én de verhoging ervan, vindt plaats via de 

algemene uitkering van het gemeentefonds. Er hoeft geen financiële verantwoording aan het Rijk 

te worden afgelegd. Er wordt 500 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de verhoging van de 

eenmalige energietoeslag en 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten. Het budget wordt bij de 

septembercirculaire gemeentefonds 2022 verdeeld over de gemeenten. Dat gebeurt aan de hand 

van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand. 

Het is dus nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente precies krijgt voor de uitvoering van de 

verhoging. Het kabinet heeft echter op 29 maart 2022 gegarandeerd dat gemeenten genoeg geld 

krijgen om de regeling Eenmalige energietoeslag uit te voeren.  

 

Communicatie  

In samenwerking met de afdeling communicatie wordt er een communicatieplan opgesteld omtrent 

de verhoging van de energietoeslag. De beschikbare gemeentelijke kanalen worden ingezet om zo 

veel mogelijk inwoners die recht hebben op de nabetaling te bereiken. 

Daarnaast wordt dit communicatiemoment gebruikt als reminder om inwoners te wijzen op de 

mogelijkheid de eenmalige energietoeslag aan te vragen. 


