
 
 
 
 
 
Aan: het Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en 

Heuvelrug 
Betreft:  pre-advies keuzes en uitvoering Energietoeslag 2022 
 
 
         28 maart 2022 
 
Geacht bestuur, 
 
Ons is verzocht te adviseren op de uitvoering van de Regeling Energietoeslag 2022. Omdat de tijd 
kort is, wij verwachten deze week uw adviesaanvraag, hebben wij gemeend een pre-advies uit te 
brengen zodat hiermee op voorhand rekening gehouden kan worden. 
 
Huishoudens hebben op dit moment te maken met fors stijgende kosten van het levensonderhoud, 
waaronder die van de energiekosten. Het Rijk heeft daartoe een regeling in het leven geroepen die 
gemeenten dienen uit te voeren en waarbij gemeenten beleidsvrijheid hebben (zie de handreiking 
van Stimulanz waarvan wij de belangrijkste punten in de bijlage hebben opgenomen). 
 
Ons uitgangspunt is dat de Toeslag terecht dient te komen bij de mensen die het nodig hebben en 
dat budgetoverwegingen en uitvoeringsoverwegingen slechts in beperkte mate leidend mogen zijn. 
Voorop moet staan dat er veel huishoudens met lage inkomens in financiele problemen dreigen te 
komen en dat dit wellicht voorkomen kan worden met een gerichte toeslag. 
 
Pre-advies 
 
Ons advies is als volgt: 
 

• Keer voor de doelgroep met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum een 
energietoeslag van € 800,- uit en bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal 
minimum € 600,-. Een andere staffel is vanzelfsprekend ook prima, zolang het bedrag maar in 
belangrijke mate terecht komt bij de huishoudens die dat het hardst nodig hebben 
 

• Hanteer als referteperiode 1 september 2021 tot 1 april. Het gaat om inwoners die in de 
periode vanaf 1 september 2021 (hebben) ontvangen: algemene bijstand of hieraan 
gekoppelde bijstandsregelingen. Deze inwoners krijgen het bedrag dat op hen van toepassing 



is automatisch uitgekeerd. Het is voor ons een overweging dat voor huishoudens boven 
bijstandsniveau het gemiddelde inkomen over de referteperiode wordt gehanteerd 
 

• Naast het automatisch uitkeren, is het van belang dat inwoners die menen in aanmerking te 
komen voor de regeling maar niet bekend zijn bij de RSD eenvoudig een aanvraag in kunnen 
dienen (niet alleen op de site van de RSD, maar ook op die van de gemeenten en andere 
relevante plekken). Voorkomen moet worden dat mensen zelf de regeling over het hoofd 
zien. 
 

• Ga zorgvuldig na welke groepen uitgezonderd worden van de toeslag. Het ligt voor de hand 
om bijvoorbeeld inwoners van instellingen deze toeslag niet uit te keren. Er zijn echter ook 
inwoners van een instelling die meebetalen aan de woonlasten en zij betalen daarmee direct 
of indirect ook mee aan de gestegen energielasten.  

 
Bovenstaande advies is deels gebaseerd op de regeling zoals opgesteld door de Drechtsteden. 
 
Wij verzoeken u ons advies te betrekken bij de uitwerking van de regeling en hierop te reageren. Op 
het moment dat u de definitieve concept-regeling aan ons voorlegt, zullen wij opnieuw adviseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van Esterik, voorzitter 
  



BIJLAGE – extract uit de handreiking van Stimulanz 
 
1.4 Beleidsvrijheid en richtlijn uitvoering  
 
De gemeente heeft de bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te  
kennen aan huishoudens met een laag inkomen; het betreft dus geen verplichting.  
Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand,  
geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving.  
 
De gemeente bepaalt: 
 
● de doelgroep van de energietoeslag. Dit houdt in dat de gemeente bepaalt wat er onder  
een laag inkomen wordt verstaan; 
● of er groepen worden uitgesloten van het recht op de energietoeslag (bijvoorbeeld  
groepen waarvan vaststaat dat zij geen energierekening hebben, zoals personen die in  
een instelling verblijven en dak- en thuislozen); 
● welk inkomen in aanmerking wordt genomen, waarbij de inkomsten bedoeld in artikel  
31, tweed lid, van de Participatiewet in ieder geval buiten beschouwing worden gelaten; 
● de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen. Dit is de  
referteperiode; 
● óf en welk vermogen in aanmerking wordt genomen; 
● de hoogte van het bedrag van de toe te kennen eenmalige energietoeslag, eventueel  
gedifferentieerd naar leefsituatie. 
 
 
 


