RIDDERKERK

Aan de gemeenteraadvan Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

480436

H.B. Al Mashta
0180-451234
b.almashta@bar-organisatie.nl
18 maart 2022

Betreft: Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen
Geachte raadsleden
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer geld
kwijt aan de energierekening, nu of binnenkort. Het Rijk verlaagt hiervoor de energiebelasting. Dat ziet
iedereen, ongeacht het inkomen, terug op de afrekening. Aan huishoudens met een laag inkomen wil het
Rijk eenmalig een extra geldbedrag geven voor de energierekening. Echter om dit uit te voeren dient de
Participatiewet aangepast te worden, waardoor de landeIIjke regeling op zich laat wachten.
De bezorgdheid om de stijgende prijzen, waaronder met name de stijging in de energieprijs, neemt toe.
Daarom hebben wij besloten niet langer te wachten op de Rijksregeling, maar de bij ons bekende
inwoners alvast de energletoeslag van € 800 per huishouding toe te kennen. Het gaat om huishoudens
die beschikken over een zelfstandige woonruimte

Ambtshalve toekenning energietoeslag
We gaan de volgende twee doelgroepen die woonachtig zijn in een zelfstandige woonruimte, de energie
toeslag toekennen

•

mensen die een gemeentelijke uitkering krijgen (op grond van de Participatiewet, 10AW, 10AZ of

•

mensen die op of na 1 januari 2022 in aanmerking kwamen voor een minimaregeling.

BBZ)

Aan deze twee groepen zal de energietoeslag ambtshalve toegekend worden, zij ontvangen hierover een
beschikking. Het bedrag zal voor half april 2022 op hun rekening gestort worden. Hiermee geeft de
gemeente Ridderkerk uitvoering aan de aankondiging van het Rijk, uit december 2021, dat lagere
inkomens een extra energie toeslag ontvangen,
Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van € 800. We lopen hiermee vooruit op de landelijke
regeling. Om die reden geven we de energietoeslag op dit moment alleen aan de bij ons bekende
inwoners

Consequentie voor mensen die niet bij ons bekend zijn
Voor de niet bekende mensen, die wel een minimum inkomen hebben, wordt gewacht op de tandelijke
kaders. Hiervoor moeten, na bekendmaking van de kaders, gemeentelijke beleidskeuzes gemaakt
worden. Het vooruitlopen hierop is niet mogelijk omdat nog niet duidelijk is hoe de regeling er uiteindelijk
uit komt te zien en waar de beleidsvrijheid van de gemeente komt te liggen. We denken daarbij aan
zaken als het bepalen van een hoger toeslagbedrag, de reikwijdte van de doelgroep, het bepalen welke
bestandsdelen tot het inkomen worden gerekend, etc.

Financiële gevolgen
Het Rijk moet de verdeling van de middelen nog bekend maken. Naar verwachting loopt dit via de
meicirculaire. Er worden momenteel 888 uitkeringen verstrekt in Ridderkerk. Niet iedereen die een
uitkering ontvangt komt in aanmerking voor de ambtshalve toekenning, bijvoorbeeld niet degene die bij
iemand inwoont of in een inrichting woont. Er komen wel wat mensen bij die op basis van de
minimaregelingen een ambtshalve toekenning van de energie toeslag zullen krijgen. De ambtshalve
verstrekkingen zullen binnen de bestaande capaciteit worden uitgevoerd.
Vervolg
Wanneer de landelijke regelgeving bekend is, wordt er een voorstel gedaan voor nader beleid voor de
groep inwoners die nu geen ambtshalve toekenning krijgen
Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel de verwachtte grootte van de groep die een aanvraag
kunnen indienen en de verwachte uitvoeringskosten om deze aanvragen te behandelen. Voor de
uitvoering kan gedacht worden aan extra capaciteit of het inrichten van een automatisch proces om de
aanvragen af te handelen (robot)
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