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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet, 

In opvolging van de eerdere contacten over de energietoeslag, vragen wij u formeel advies uit te 
brengen over het volgende. 

Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag van 200 
euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Besluitvorming over de 
benodigde wetswijziging is tot heden nog niet afgerond. Minister Schouten heeft op 15 maart in 
een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de gemeenten vooruitlopend op de 
aangekondigde wetgeving alvast kunnen beginnen met het uitbetalen van de energietoeslag. 
Deze is verhoogd van 200 naar 800 euro. 

Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen die kampen met 
hoge energiekosten snel worden geholpen. Daarom willen de gemeenten Berkelland, Oost 
Gelre en Winterswijk alvast vooruitlopen op besluitvorming rondom de eenmalige 
energietoeslag. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen van het Rijk, maar willen 
daar niet op wachten en willen daarom aan inwoners die in het eerste kwartaal van 2022 een 
uitkering of bijzondere bijstand hebben ontvangen de energietoeslag uitkeren. 

Geen differentiatie naar de samenstelling van het huishouden 
Het college heeft de bevoegdheid om de hoogte van de energietoeslag vast te stellen met een 
maximum van 800 euro. Gezien de problemen die stijgende energiekosten met zich mee 
kunnen brengen is het Dagelijks Bestuur voornemens om de eenmalige energietoeslag vast te 
stellen op het wettelijke hoogst mogelijke bedrag: 800 euro per huishouden. Er wordt niet voor 
gekozen om het te differentieren naar de samenstelling van het huishouden. 

Geen vermogenstoets en aansluiting bij het beleid rondom bijzondere bijstand 
Door het kabinet wordt aanbevolen om geen vermogenstoets toe te passen en aan te sluiten bij 
de normen van het lokale beleid bijzondere bijstand. Het Dagelijks Bestuur is voornemens deze 
adviezen op te volgen. Dit maakt dater is gekozen voor de inkomensnorm van 110% van de 
bijstandsnorm, welke in lijn ligt met de norm voor bijzondere bijstand binnen de gemeenten 
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. 

Ambtshalve toekenning 
Er zal worden gestalt met het annbtshalve toekennen van de energietoeslag aan huishoudens 
met een uitkering levensonderhoud PW, IOAW, 10AZ, Bbz. 



Oak inwoners die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen krijgen 
de energietoeslag ambtshalve toegekend. Voor de gemeente Berkelland en VVinterswijk komen 
hier de gebruikers van de individuele inkomenstoeslag bij. Voor de gemeente Oost Gelre gelden 
voor die regelingen andere normen, dus een ambtshalve toekenning is daar niet mogelijk. 

Aanvraagprocedure voor overige inwoners met een laag inkomen 
Per 1 april kunnen inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm of met weinig 
draagkracht ook al een aanvraag doen. 

Geen categoriale toekenning energietoeslag 
Inwoners die dak- of thuisloos zijn of in een instelling verblijven ontvangen geen energietoeslag 
omdat zij geen energiekosten hebben. Daarnaast zal de energietoeslag niet categoriaal warden 
toegekend voor jongeren tot 21 jaar omdat de ouders een wettelijke onderhoudsplicht hebben 
(artikel 12 PVV). Ook studenten jonger dan 27 jaar die studiefinanciering ontvangen zijn 
uitgesloten van algemene bijstand op grand van artikel 13 van de Participatiewet en dus van de 
energietoeslag. 

Geen categoriale toekenning energietoeslag, maar wel hoge energiekosten? 
Het kan zo zijn dat bepaalde inwoners in de knel komen, maar toch geen aanspraak maken op 
de categoriale toekenning van de energietoeslag. In dat geval wordt de situatie aan de hand van 
individuele bijzondere bijstand beoordeeld en kan deze, indien de situatie daarom vraagt, alsnog 
warden toegekend. 

Gelet op de snelheid van bestuurlijke besluitvorming vragen wij uw begrip en verzoeken we u zo 
spoedig mogelijk een formeel advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 
Bestuur is voornemens am op 31 maart een besluit te nemen over de beleidsregels. Gelet op de 
urgentie op dit onderwerp, verzoeken we u am voor 31 maart een formeel advies uit te brengen. 
We vragen hiervoor uw beg rip. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder, 

J.B.M. Hoenderboom T.A. Beijer 
Voorzitter Secretaris 


