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Uw brief van: 27 januari 2023 Ons kenmerk: 713468 

Uw kenmerk:  Contact: Mevr. A. van der Plaat 

   Doorkiesnummer: 0180 451234 

   Datum: 24 februari 2023 

     
 Betreft: Beantwoording vragen uitbetaling energietoeslag 2023 

  

Geachte mevrouw Ripmeester, 

 

Op 27 januari 2023 heeft u raadsvragen gesteld over de uitbetaling van de eenmalige Energietoeslag 

2023. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 

 

Vraag 1 

Aan hoeveel huishoudens is energietoeslag in 2022 uitgekeerd? 

  

Antwoord:  

Op het moment van deze beantwoording staat de teller op 1.114 ambtshalve toekenningen en 1.095 

toekenningen op aanvraag. Er zijn nog ±50 aanvragen in behandeling. De energietoeslag 2022 kan nog 

worden aangevraagd tot eind april 2023 waardoor het aantal aanvragen nog kan toenemen. 

 

Vraag 2 

Hebben alle huishoudens die daar recht op hebben € 1.300 ontvangen? Zo nee waarom niet en hoeveel 

huishoudens hebben minder ontvangen? 

 

Antwoord: 

Wij weten niet precies hoeveel huishoudens er recht hebben op de energietoeslag, deze vraag kunnen 

wij daarom niet beantwoorden. Volgens de armoedemonitor 2021 zijn er 2.075 inwoners met een 

inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit aantal kan inmiddels wel zijn gestegen. Met 2.209 

toekenningen energietoeslag 2022 zitten we boven het genoemde aantal van de armoedemonitor en 

kunnen we concluderen dat het bereik groot is. Alle bij ons bekende rechthebbenden hebben € 1.300 

ontvangen. 

 

Vraag 3 

Heeft het college gebruik gemaakt van de mogelijkheid om € 500,- van de energietoeslag 2023 nu al over 

te maken aan de desbetreffende groep inwoners en niet te wachten tot eind juni? Zo ja hoeveel 

huishoudens hebben in 2022 deze al ontvangen en hoeveel huishoudens al in januari? 

 

 

 



Antwoord: 

Wij hebben hier nog geen gebruik van gemaakt. De berichtgeving vanuit het ministerie hierover is erg 

onduidelijk. Gemeenten mochten eind vorig jaar alvast € 500 uitbetalen aan rechthebbenden in 2022 en 

kunnen dit ook in 2023 nog doen tot 1 juli 2023. De toekenning gebeurt dan conform de wettelijke regels 

en het gemeentelijk beleid van 2022. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de aanvragen in 2023 die 

volgens de nieuwe wettelijke regels en gemeentelijk beleid worden getoetst. Als wij het bedrag van € 500 

euro alvast uitbetalen aan de rechthebbenden 2022 kan dit gevolgen hebben voor nieuwe 

rechthebbenden in 2023. Zij krijgen dan een lager bedrag aan energietoeslag, namelijk € 800. Dit is 

nadelig voor de aanvragers energietoeslag 2023. De wettelijke bepalingen voor 2023 zijn nog niet 

definitief bekend, de concept wettekst laat echter zien dat de regels enigszins kunnen wijzigen. 

 

Tevens zijn wij van mening dat het beter is om de energietoeslag, die bedoeld is voor de energiekosten in 

2023, uit te betalen in het jaar waarvoor de inkomensondersteuning is bedoeld.  

 

De financiële nood is in 2023 naar verwachting niet minder groot. De diverse maatregelen van het Rijk 

bieden enigszins verlichting in 2023 maar zijn niet toereikend voor alle kwetsbare huishoudens. 

 

Ook is in de overweging meegenomen dat er in de maanden november en december 2022 financiële 

ondersteuning is geboden vanuit het Rijk via de energiecompensatie van € 190 per maand. Deze 

overwegingen hebben ertoe geleid dat we de energietoeslag 2023 dit jaar gaan uitvoeren. 

 

Vraag 4 

Mocht het college dit eerste deel nog niet hebben uitgekeerd bent u dan voornemens om op korte termijn 

deze over te maken en zo ja voor welke datum? Of wenst het college te wachten tot de uiterste datum? 

Graag uw antwoord motiveren. 

 

Antwoord: 

Gezien de juridische en financiële onduidelijkheid m.b.t. dit onderwerp hebben wij vragen gesteld aan het 

ministerie. Afhankelijk van het antwoord gaan wij de energietoeslag 2023 uitvoeren en gemeentelijk 

beleid hiervoor opstellen. De minister heeft aangegeven dat de energietoeslag 2023 in principe pas 

beschikbaar mag worden gesteld als de nieuwe wet is vastgesteld. Deze wetgeving wordt verwacht in 

juni 2023. Als er meer duidelijkheid is gaan wij aan de slag met het beschikbaar stellen van de 

energietoeslag 2023. We mogen deze toeslag uitkeren tot 31 december 2023 maar als dat kan en mag 

doen we dat zo snel mogelijk. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke     mw. A. Attema 


