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       Elsloo, 14 april 2022 

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde) 
 
Betreft: eenmalige energietoeslag lage inkomens & schuldhulpverlening deel 2 

T.a.v.: Het college van Burgemeester en Wethouders, 

Geacht college,  
 
D.d. 8 februari jl. hebt u onze raadsvragen van 26 januari jl. (deel 1) beantwoord, waarvoor dank. 
Verder is het goed om te vernemen dat u onze suggestie terzake de schuldhulpverlening hebt 
overgenomen.  
 
Tussentijds hebben wij de ontwikkelingen landelijk en lokaal nauwgezet gevolgd. Via de wijziging van 
de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan 
huishoudens met een laag inkomen, wordt aan Uw college de bevoegdheid verleend om in het jaar 
2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen net op of net boven 
het sociaal minimum. Uitkeren via de categoriale bijzondere bijstand betekent – in tegenstelling tot 
uitkeren via de individuele bijzondere bijstand - dat Uw college niet hoeft vast te stellen dat de 
ontvanger ook echt een sterk gestegen energierekening heeft en daardoor in de financiële problemen 
komt. De Participatiewet wordt voor deze regeling gewijzigd.1  
 
Op basis daarvan stellen ondergetekenden de navolgende raadsvragen.  
 

1. Naar ons blijkt is de landelijke richtlijn dat inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum in aanmerking komen voor de energietoeslag. Is dit een correcte aanname?  
Zo ja, neemt Uw college deze richtlijn over in de beoordeling van de aanvragen voor deze 
toeslag? Zo nee, welke uitvoeringsregels zijn op dit moment vastgesteld c.q. welke 
ontwikkelingen worden op korte termijn verwacht? 

 
Op de site van de gemeente Stein wordt aangegeven dat bijstandsgerechtigden eind april of uiterlijk 
in mei de toeslag ad € 800, -- op hun rekening kunnen verwachten. Niet-bijstandsgerechtigden die in 
aanmerking voor de toeslag kunnen komen, worden in Stein vanaf half mei geïnformeerd over de wijze 
waarop zij de toeslag kunnen aanvragen. Daarover de navolgende vragen.  
 
 

2. In een Kamerbrief van 15 maart 2022 heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen, mevr. C.J. Schouten, gemeenten toegestaan om vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen 

 
1 Kamerstukken II 2021/2022, 36 057, nr 2. 
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over te gaan. Een aantal gemeenten maken van deze mogelijkheid gebruik. Waarom kiest 
Stein ervoor om te wachten op de inwerkingtreding c.q. pas aan het einde van april/ in mei 
over te gaan tot uitbetaling?  
 

3. Een aantal gemeenten waaronder de gemeente Tilburg heeft inmiddels het kader op haar 
website uiteengezet waarbinnen aanvragers alvast zelf kunnen toetsen of zij in aanmerking 
komen voor de eenmalige toeslag.2  Deelt Uw college met CMB de opvatting dat ook de 
gemeente Stein hier dienovereenkomstig informatie over kan publiceren op haar website en 
dat dit – gezien de zorgwekkende situatie waarin een aantal gezinnen door de als maar 
stijgende energiekosten thans verkeren – ook meer dan wenselijk is? 
 

4. Bovendien heeft de gemeente Tilburg concrete data vastgesteld. Op 28 april wordt de toeslag 
automatisch overgemaakt op de rekening van een bijstandsgerechtigde. Niet-
bijstandsgerechtigden kunnen vanaf 3 mei 2022 de toeslag aanvragen. Stein kiest er thans 
voor om periodes aan te duiden (waarbij de periode van aanvraag beduidend later aanvangt). 
Waarom kunnen deze concrete toezeggingen in Stein niet geschieden en wordt tevens een 
veel ruimere periode genomen dan andere gemeenten?  
 

5. CMB heeft begrip voor het feit dat gemeenten, waaronder de gemeente Stein, te maken 
hebben met een centrale wetgever die onvoldoende vaart maakt met de wettelijke basis om 
de toeslagen op legitieme basis te doen uitkeren. Desalniettemin dienen we niet uit het oog te 
verliezen dat ook de niet-bijstandsgerechtigden al die tijd financieel moeten puzzelen om de 
rekeningen betaald te krijgen en er enige tijd overheen gaat alvorens een aanvraag omgezet 
is in definitieve uitbetaling. Bovendien zijn gemeenten niet met handen en voeten gebonden 
totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Thans is er een mogelijkheid om tot uitbetaling over te 
gaan en de praktijk wijst uit dat andere gemeenten meer handvaten bieden dan Stein thans 
biedt. Derhalve het verzoek om meer spoed te betrachten en met de inwoners van Stein te 
communiceren op welke dag uitbetaling van de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden zal 
geschieden en vanaf welke dag niet-bijstandsgerechtigden de toeslagen kunnen aanvragen. 
Tevens vernemen wij graag hoelang de behandelingsduur per aanvraag gemiddeld zal zijn. 
Dit ten faveure van meer duidelijkheid voor onze inwoners over de wijze waarop Stein 
uitvoering geeft aan de energietoeslag voor lage inkomens.  

 
 
We vertrouwen erop dat u ons schrijven in goede orde ontvangt en wachten nader bericht af.  
  
 
Namens de fractie Communiceren Met Burgers 
  
Met vriendelijke groet,  
 
  
W.J.G. (Willem) Thewissen, fractievoorzitter  
K. (Kyle) Hoeveler LL.B., raadslid   

 
2 Zie: https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/  
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