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Eenmalige energietoeslag

Geachte raad,
Naar aanleiding van de aangenomen wetswijziging van de Participatiewet op 7 juli 2022,
heeft het college van B&W besloten de verhoging van het bedrag van de eenmalige
energietoeslag volgens de oproep van het Rijk te volgen. De huidige beleidsregels zijn
ingetrokken en een vernieuwde versie gepubliceerd.
Eerder bent u geïnformeerd over de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor
huishoudens met een laag inkomen. Diverse wijzigingen voor deze regeling hebben al
plaatsgevonden waarin u bent meegenomen. Na de recente wijziging van de Participatiewet
wordt de regeling weer aangepast. Met deze brief nemen wij u mee in deze wijzigingen.
Wijzigingen
De wijziging van de regeling en daarmee de beleidsregels eenmalige energie toeslag
hebben betrekking op:
• De hoogte van de uitkering
Huishoudens die op 1 september 2022 al een toeslag van € 800 ontvangen hebben,
ontvangen automatisch, uiterlijk 1 november 2022, het aanvullende bedrag van € 500 op
hun rekening. Rechthebbende huishoudens die nog geen aanvraag ingediend hebben,
zullen bij goedkeuring € 1.300 ontvangen.
• Verlenging van de uitkeringstermijn
Met de wetswijziging worden gemeenten in staat gesteld om de uitkering van de eenmalige
energietoeslag tot halverwege 2023 te laten plaatsvinden. Alleen, omdat de eenmalige
energietoeslag bedoeld is ter compensatie van de stijging van de energierekeningen in 2022
en het Rijk oproept de uitbetalingen zoveel als mogelijk in 2022 te laten plaats vinden, wordt
de uiterste aanvraagtermijn vastgesteld op 31 januari 2023. Hierdoor wordt er nog ruimte
geboden aan gerechtigde huishoudens die nog geen aanvraag ingediend hebben en in
december 2022 de afrekening van de energierekening ontvangen.
• De doelgroep 'studenten' wordt niet langer uitgesloten
Op basis van jurisprudentie wordt de doelgroep 'studenten' niet langer categoriaal
uitgesloten. In de handreiking van het Rijk wordt er nog wel geadviseerd om de doelgroep
'studenten' op voorhand uit te sluiten voor de regeling, maar op basis van een recente
gerechtelijke uitspraak is er besloten door het college van B&W om hierin af te wijken van de
handreiking.
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• Ruimte voor inwoners met een inkomensverval na de referteperiode
Er kunnen situaties voorkomen waar huishoudens een inkomensverval hebben na de
referteperiode van 1 januari tot en met 31 januari 2022. Om hier ruimte te bieden voor
huishoudens die net buiten de boot vielen, maar wel structureel problemen ondervinden
door de gestegen energieprijzen in 2022, wordt er ruimte in de aangepaste beleidsregels
geboden om af te wijken van de gestelde peildatum. De eenmalige regeling heeft namelijk
betrekking op het jaar 2022 waarbij het de gemeenten vrij staat om een peildatum te
bepalen. Concreet houdt de aanpassing in dat wanneer een huishouden voor een periode
langer dan 6 maanden binnen het kalenderjaar 2022 aan de overige voorwaarden voldoet,
er per aanvraag te beoordelen kan worden of afwijking van de beleidsregels aan de orde is.
Geldstroom
Het budget ter compensatie van de verhoging van de uitkering is met de septembercirculaire
2022 aan de gemeente uitgekeerd. Het is de verwachting dat dit bedrag afdoende is om aan
alle rechthebbende huishoudens, op basis van CBS statistieken, de eenmalige regeling te
verstrekken. Hierbij is er tevens rekening gehouden met de beoordelingskosten van
onrechtmatige aanvragen. In het geval dat er toch een overschrijding van het budget plaats
zou vinden, moet de dekking in het klassiek domein gezocht worden. Er vindt een
maandelijkse monitoring van het aantal aanvragen ten aanzien van het bekende budget
plaats om bij een eventueel tekort hierop te kunnen acteren. Een eventueel tekort mag
namelijk volgens de artikel-12 status van de gemeente niet worden toegevoegd aan het
tekort op het sociaal domein.
De uitbetaling van de verhoging van de regeling en de kosten voor de uitvoering, worden via
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Orionis Walcheren gemaakt en met de 3e
begrotingswijziging Orionis Walcheren afgerekend naar werkelijke kosten. De opgenomen
bedragen vanuit de 2e begrotingswijziging worden hierbij verrekend.
Communicatie
De huidige beleidsregels 'Eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen' zijn ingetrokken
en vervangen door de aangepaste versie. Daarnaast is de informatie op de website van
gemeente Vlissingen (www.vlissingen.nl/energietoeslag) en Orionis Walcheren geüpdatet.
Ook wordt de informatie meegenomen in de Blauw Geruite Kiel, de digitale nieuwsbrief en
naar samenwerkende partners zoals de Sociale Cliëntenraad Walcheren.
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