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Aan              : Gemeenteraad Koggenland 

Van             : College van Burgemeester en Wethouders Koggenland 

Onderwerp  : Eenmalige energietoeslag 

Datum        : 20 april 2022 

Documentnr  : D22.003764 

Zaaknummer : ZK22000734 

 

Via dit memo informeren wij over de eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Koggenland.  

 

Aanleiding 

Nederland verkeert momenteel in een energiecrisis die naar verwachting aanhoudt tot het tweede kwartaal van 

2023. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Door de stijgende energieprijzen komen steeds 

meer huishoudens financieel in de problemen. Het Centraal Planbureau constateert dat voor huishoudens met een 

laag inkomen en variabel of aflopend energiecontract de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen 

veel harder stijgen dan voor huishoudens met een hoger inkomen.  

 

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. Het 

kabinet heeft op 15 maart 2022 de wetswijziging om de verstrekking van deze energietoeslag mogelijk te maken 

aan de tweede kamer voorgelegd. Minister Schouten heeft gemeenten opgeroepen om vooruitlopend op deze 

wetswijziging te starten met het verstrekken van de eenmalige energietoeslag.              

 

Wetswijziging 

De eenmalige energietoeslag vergt een wijziging van de Participatiewet. Met het 

wetsvoorstel krijgen de gemeenten de volgende twee bevoegdheden op grond van de 

Participatiewet: 

 

1. Allereerst de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te 

kennen aan huishoudens met een laag inkomen, gebruikmakend van het instrument van de categoriale 

bijzondere bijstand, dus zonder dat de gemeente hoeft vast te stellen dat de ontvanger de kosten 

daadwerkelijk heeft gemaakt.  

 

2. Ten tweede de bevoegdheid om de eenmalige energietoeslag ambtshalve (dus zonder aanvraag) toe te 

kennen aan de huishoudens waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn.      

 

Wij hebben besloten om gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te 

kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Daarvoor hebben wij de beleidsregels eenmalige energietoeslag 

gemeente Koggenland 2022 in de collegevergadering van  

26 april 2022 vastgesteld. 

 

Eenmalige energietoeslag 

De eenmalige energietoeslag wordt verstrekt per huishouden. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal 

minimum kunnen een eenmalige toeslag krijgen van € 800. Door ambtshalve verstrekking, kan de gemeente een 

relatief groot deel van de doelgroep snel bedienen zonder dat inwoners hier iets voor hoeven te doen. Huishoudens 

die algemene bijstand ontvangen of een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ ontvangen de 
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eenmalige energietoeslag ambtshalve. Ditzelfde geld voor huishoudens die gebruik maken van de bijzondere 

bijstand of minimaregelingen, voor zover we beschikken over recent getoetste (inkomens)gegevens. 

 

Aan een deel van de doelgroep kan de energietoeslag niet ambtshalve worden toegekend. Denk hierbij aan 

werkende armen, inwoners met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en 

zelfstandigen met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. 

 

Uitvoering 

De streefdatum is om 1 mei 2022 te starten met het ambtshalve uitkeren van de eenmalige energietoeslag. Vanaf 

deze datum kunnen ook de huishoudens die aanspraak willen maken op de eenmalige energietoeslag een aanvraag 

indienen via de gemeentelijke website. 

 

Financiën  

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente precies krijgt voor de uitvoering van deze regeling. Het kabinet 

heeft echter op 29 maart 2022 gegarandeerd dat gemeenten genoeg geld krijgen om deze regeling uit te voeren.     

 

Communicatie 

In samenwerking met de afdeling communicatie wordt er een communicatieplan opgesteld. De beschikbare 

gemeentelijke kanalen worden ingezet om zo veel mogelijk inwoners die recht hebben op de eenmalige toeslag te 

bereiken. 

 


