
  

 

  
 

 

   
  
  

  
 

 

  

  

    
 

 
 

  

 

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV  Vlissingen 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
2100543 / 2104396 26 april 2022 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
H Hoogedoorn Paul Krugerstraat 1 +31118729654 2104218, 2105410, 

2103056, 2101405 

ONDERWERP 
Energietoeslag lage inkomens 

Geachte raad, 

Kernboodschap
Hierbij informeren wij u over de vooruitbetalingen van de energietoeslag aan inwoners met 
lage inkomens. 

Aanleiding 
De kosten voor energie zijn sinds 1 januari 2022 fors gestegen. Het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in reactie hierop in december 2021 in een 
kamerbrief (Doc. Nr. 2105410) aangegeven middelen beschikbaar te stellen voor onder 
andere een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een lager inkomen. Dit zou 
gaan om circa € 200 per huishouden. Omdat er in dit geval sprake zou zijn van categoriale 
bijstand, was er een aanpassing van de wet noodzakelijk. 

Vooruitbetaling aan bijstandsgerechtigden
Omdat de wetswijziging, beschikking en de richtlijnen voor het uitvoeren van de regeling 
vanuit het Rijk langer op zich lieten wachten dan in de kamerbrief gesteld werd, heeft het 
college van Vlissingen op 8 maart 2022 besloten vooruit te lopen op de zaken. Het college 
heeft besloten om een uitkering van € 200 per huishouden met een laag inkomen te 
verstrekken aan het deel van de doelgroep, waar van zeker is dat aan hen de uitkering toe 
zal komen, namelijk: bijstandsgerechtigden. Dit besluit is conform het besluit van gemeente 
Middelburg en gemeente Veere en akkoord door de artikel-12 inspecteur. 

Verhoging uitkering
Ondertussen heeft het kabinet besloten de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens te 
verhogen van € 200 naar € 800 per huishouden (Doc. Nr. 2104218). Deze verhoging is 
tevens opgenomen in het op 15 maart ingediende wetsvoorstel 'eenmalige energietoeslag 
lage inkomens'. Hierbij is een handreiking (Doc. Nr. 2101405) uitgebracht waarin gemeenten 
geadviseerd worden over de vast te stellen beleidsregels en de doelgroep bepaling voor 
deze eenmalige regeling. Na het indienen van het wetsvoorstel werden gemeenten 
opgeroepen de gehele regeling per direct beschikbaar te stellen. Echter, omdat het te 
ontvangen budget per gemeente nog onbekend was, heeft het merendeel van de 
gemeenten in het land gewacht tot hier meer duidelijkheid over was. Ditzelfde gold voor 
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Vlissingen. Wel was al bekend dat de uitbetaling aan de gemeenten met de meicirculaire 
zou plaats vinden. 

Budget
In een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daterend 6 april 
2022 (Doc. Nr. 2103056), wordt er per gemeente een indicatie gegeven welk bedrag er 
verwacht kan worden in deze circulaire. Het verwachtte bedrag per inwoner bedraagt voor 
Vlissingen € 51. Op basis van het totale aantal inwoners van Vlissingen in 2022 van 44.565, 
zal het verwachtte totale budget in de meicirculaire uitkomen op € 2.272.815. Dit is inclusief 
uitvoeringskosten. Daarnaast heeft minister Schouten, in een Kamerdebat van 30 maart 
2022, de toezegging gemaakt dat wanneer gemeenten tekort zouden komen bij de 
uitvoering van deze regeling, gemeenten hiervoor gecompenseerd worden. De regels 
omtrent deze compensatie zijn echter nog niet gedeeld. 

Vooruitbetaling gehele regeling
Op basis van de toezegging van minister Schouten en de brief waaruit het initiële budget per 
gemeente afgeleid kan worden, heeft het college van B&W besloten de beleidsregels 
'Eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen' vast te stellen en over te gaan tot 
uitbetaling van de eenmalige energietoeslag, vooruitlopend op de te ontvangen middelen 
met de meicirculaire. 

Doelgroep
Voor de bepaling van de doelgroep, heeft het college van B&W besloten aan te sluiten bij de 
adviezen uit de handreiking (Doc. Nr. 2101405). In de handreiking worden gemeenten 
opgeroepen aan te sluiten bij het lokale minimabeleid en het eigen vermogen van inwoners 
buiten beschouwing te laten. Hierdoor kunnen gemeenten zoveel als mogelijk ambtshalve 
toekenningen laten plaatsvinden. Ambtshalve toekenningen zorgen voor een groter bereik 
van de regeling, een grote groep inwoners hoeft namelijk niet zelf een aanvraag in te 
dienen, een relatief snelle uitkering en beperkte uitvoeringskosten. In de handreiking staat 
tevens vermeld het hanteren van een sociaal minimum lager dan 120% niet wenselijk is, 
verder wordt er hier niet op ingegaan waarom dit zo zou zijn. Gezien de oproep in de 
handreiking om aan te sluiten bij het lokale minimabeleid en om de regeling zoveel als 
mogelijk ambtshalve te laten uitkeren heeft het college van B&W besloten om de doelgroep 
te bepalen tot inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum 
waarbij het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten. 

In de handreiking wordt tevens aangegeven dat in sommige gevallen de verstrekking van € 
800 onvoldoende kan zijn om de gestegen energielasten te kunnen compenseren. Er dient 
rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat inwoners op basis van maatwerk een 
beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand. Met de doelgroep bepaling van inwoners 
met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, blijft er naar verwachting een relatief 
klein deel van het budget uit de meicirculaire over. Dit kan gebruikt worden als dekking voor 
de maatwerkaanvragen aangaande dit onderwerp. 

Kosten 
De kosten zullen via de GR Orionis gemaakt worden. In de, nog voor te leggen, tweede 
begrotingswijziging Orionis Walcheren zijn de kosten voor de uitbetaling van de 
energietoeslag opgenomen waarbij nog uitgegaan werd van een bedrag van maximaal € 
200 per huishouden met een laag in komen. Dit is respectievelijk € 475.000 ten behoeve van 
uitkeringen en € 33.919 aan uitvoeringskosten. In de, nog voor te leggen, derde 
begrotingswijziging zullen de kosten voor het restant van de regeling geformaliseerd worden 
waarbij de kosten uit de tweede begrotingswijziging verrekend worden. De dekking voor 
deze kosten zal vanuit de eenmalige uitkering in de meicirculaire 2022 plaats vinden. 
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Uitgaande van de statistieken van het Centraal Bureau van Statistieken (CBS), zouden er in 
Vlissingen maximaal 2.700 huishoudens zijn met een inkomen tot maximaal 110% van het 
sociaal minimum. Wanneer deze gehele groep in aanmerking komt, zouden de uitkeringen 
in totaal neerkomen op € 2.160.000. Met de uitvoeringskosten hierbij opgeteld zouden deze 
totale kosten neerkomen op maximaal € 2.203.670. Dit valt binnen het budget welke met de 
meicirculaire verwacht wordt waarbij er ruimte over blijft om maatwerk toe te passen waar 
nodig. 

Uitbetaling
Op 5 mei zullen de ambtshalve uitkeringen plaatsvinden, van € 600, aan de doelgroep 
bijstandsgerechtigden. Op 9 mei 2022 zullen er ambtshalve uitkeringen plaatsvinden van € 
800 aan huishoudens met een Bbz uitkering, IIT gerechtigde huishoudens en huishoudens 
met een chronisch ziekenuitkering vanuit de bijzondere bijstand. Naar schatting zijn dit  350 
huishoudens. Daarnaast zal er op 9 mei 2022 het aanvraagformulier beschikbaar gesteld 
worden voor inwoners die wel onder de doelgroep vallen, maar waarvoor geen ambtshalve 
toekenning heeft kunnen plaatsvinden. Voor deze inwoners geldt dat de aanvraag 
handmatig beoordeeld zal worden. Bovengenoemde data zullen voor de drie Walcherse 
gemeenten gelden. 

Communicatie 
De beleidsregels 'Eenmalige energietoeslag gemeente Vlissingen' zullen gepubliceerd 
worden. Daarnaast zal de informatie met betrekking tot de energietoeslag op de website en 
social media van gemeente Vlissingen en Orionis Walcheren geplaatst worden. Ook wordt 
de informatie meegenomen in de Blauw Geruite Kiel en de digitale nieuwsbrief. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,   de burgemeester, 

drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
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