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Onderwerp: Verhoging energietoeslag  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Wij informeren u via deze brief over de uitvoering van de verhoging van de energietoeslag in 

Midden-Groningen.  

  

Energietoeslag 

Het rijk heeft een aantal maatregelen getroffen om mensen te compenseren voor de sterk stijgende 

energiekosten. Eén van deze maatregelen is de energietoeslag voor huishoudens met een laag 

inkomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietoeslag. Zij kunnen 

bepalen wat de reikwijdte van de doelgroep is en welk bedrag zij beschikbaar stellen per 

huishouden. Het rijk hanteert wel een richtbedrag voor de energietoeslag. Zo was het richtbedrag 

per huishouden in maart jl. vastgesteld op  € 800. In juli jl. heeft het rijk dit richtbedrag verhoogd 

met € 500. Het rijk houdt nu een bedrag van € 1.300 per huishouden aan.  

  

Uitvoering van de verhoging  

Het college heeft op 30 augustus jl. besloten om de verhoging van de energietoeslag uit te voeren 

op basis van de eerdere gemaakte keuzes. Op 5 april jl. heeft het voormalige college ervoor 

gekozen om voor de hoogte van de energietoeslag het richtbedrag van het rijk aan te houden en om 

voor de reikwijdte van de doelgroep aan te haken bij ons minimabeleid. In Midden-Groningen geldt 

een inkomensgrens van 125% van het sociaal minimum. Dit betekent dat dezelfde groep inwoners 

die ook de energietoeslag van € 800 hebben ontvangen automatisch een nabetaling krijgen van € 

500. Inwoners die een eerste  aanvraag doen voor de energietoeslag ontvangen € 1.300.  

   

We hebben de volgende onderbouwing om de keuzes van het voormalige college te volgen:  

− Wij willen een betrouwbare overheid zijn. Huishoudens die al eerder de energietoeslag van 

€ 800  hebben ontvangen, rekenen erop dat zij ook recht hebben op de verhoging € 500.  

− Wij kunnen de verhoging snel en efficiënt uitvoeren. Alle huishoudens die de energietoeslag 

van € 800 hebben ontvangen krijgen automatisch een nabetaling.  
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− We sluiten aan bij de publiciteitscampagne van het rijk. Het rijk wijst inwoners in 

Nederland erop dat de energietoeslag is verhoogd met € 500.  

  

Bereik van de energietoeslag 

Op basis van de minimascan van Stimulansz kunnen ongeveer 5450 huishoudens in aanmerking 

komen voor de energietoeslag. Op dit moment hebben we 4250 huishoudens bereikt. Inwoners 

kunnen nog tot 31 december 2022 een aanvraag doen voor de energietoeslag. We verwachten 

uiteindelijk 4630 huishoudens te bereiken. Dit is 85% van de doelgroep. Dit is opvallend hoog als we 

dit vergelijken met het bereik van andere minimaregelingen zoals het Meedoenfonds en de 

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering. We bereiken dan gemiddeld 30% van de 

doelgroep.  

  

Tekort op het budget van de energietoeslag 

We ontvangen voor de uitvoering van de energietoeslag budget van het rijk. We ontvangen een 

totaalbedrag van ca. € 4,7 miljoen. We hebben € 2,9 miljoen ontvangen voor de energietoeslag van 

€ 800 en we verwachten nog € 1,8 miljoen te ontvangen voor de verhoging van de energietoeslag 

met € 500. Met een verwacht bereik van 85% van onze doelgroep zijn de kosten voor Midden-

Groningen ca. € 6 miljoen. Dat betekent een tekort van ca. € 1,3 miljoen. Dit tekort heeft de 

volgende oorzaken: 

− De reikwijdte van de doelgroep in Midden-Groningen is groter dan de doelgroep van het rijk. 

Het rijk baseert het (landelijke) budget op alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 

120% van het sociaal minimum. Wij hebben een bredere inkomensgrens van 125% van het 

sociaal minimum.  

− De verdeelsleutel van het landelijke budget voor de energietoeslag pakt voor Midden-

Groningen bijzonder nadelig uit. Het budget voor de energietoeslag wordt verstrekt via het 

gemeentefonds. Het gemeentefonds houdt rekening met algemene maatstaven. Hierdoor 

kunnen individuele gemeenten voor- of nadeel ondervinden op specifieke onderdelen. Dit 

gebeurt voor Midden-Groningen nu bij de energietoeslag.  

− Wij hebben een opvallend hoog bereik van de energietoeslag.  

  

In de raadsbrief Meicirculaire hebben we al rekening gehouden met een tekort van € 600.000. In de 

Najaarsnota zullen we een bedrag van € 700.000 verwerken.  

  

Tot slot 

Het rijk constateert dat naast de energietoeslag er meer inzet nodig is om huishoudens met lage 

inkomens, hoge energiekosten en slecht geïsoleerde woningen te ondersteunen.  Gemeenten 

ontvangen daarom een bedrag waarmee huishoudens die te maken hebben met energiearmoede 

gerichte ondersteuning krijgen bij het verlagen van de energierekening. De raad wordt hierover  

nader geïnformeerd. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


