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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 21 maart een brief met daarin vijf schriftelijke
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Minister Schouten heeft op 15 maart jl. het wetsvoorstel ‘eenmalige energietoeslag lage inkomens’ 1
inclusief begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Middels dat voorstel krijgen gemeenten
de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan
huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente Rotterdam is
inmiddels begonnen met het uitkeren van deze energietoeslag2 .
1.

Is het college bekend met de Kamerbrief ‘wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens’1
en de berichtgeving in het Algemeen Dagblad van 19 maart 2022 ‘’Rotterdamse minima krijgen
vanaf komende week 800 euro energietoeslag’’?2

Ja, het college is bekend met zowel de kamerbrief als de berichtgeving.
2.

Kan het college aangeven of alle Haagse burgers die aanspraak (kunnen) maken op de
eenmalige energietoeslag in beeld zijn bij de gemeente? Zo nee, hoe wordt er gezorgd dat
iedereen die aanspraak maakt op de toeslag, deze ook kan ontvangen?

Het college heeft ervoor gekozen de energietoeslag te laten aansluiten op het Haagse minimabeleid.
Daarmee kunnen zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen die al bekend zijn bij de
gemeentelijke dienstverlening direct worden benaderd. Dit betekent dat de doelgroep tot 130% van de
bijstandsnorm aanspraak kan maken op deze regeling. Daarnaast vult de gemeente de regeling met
€100,- aan tot €900,-. De gemeente mag voor deze regeling gebruik maken van de klantgegevens van
de Participatiewet, het gemeentelijk minimabeleid zoals de Ooievaarspas, de schuldhulpverlening en
de gemeentelijke belastingdienst. Tevens krijgt de gemeente de mogelijkheid om de klantgegevens van
de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te
ontvangen. Ongeveer 80% van de totale groep minima tot 130% van het sociaal minimum is op deze
manier in beeld. Er zullen ook altijd minima zijn die (nog) van geen enkele regeling gebruik maken.
Die zullen geïnformeerd worden via de gemeentelijke website en de social media van de gemeente Den
Haag. Mocht het bereik onverhoopt achterblijven dan kan aanvullende communicatie overwogen
worden. Gelet op de (landelijke) aandacht voor de regeling is de verwachting dat de regeling goed
benut zal worden.
1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/15/kamerbrief-wetsvoorstel-

eenmaligeenergietoeslag-lage-inkomens
2

https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-minima-krijgen-vanaf-komende-week-800-euroenergietoeslag~a085be93
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3.

Wat is de reden dat er vanuit de gemeente Den Haag nog geen aangekondigde plannen zijn om
deze energietoeslag voor minima uit te keren?

Het college heeft wel degelijk plannen aangekondigd om deze energietoeslag uit te keren. Zie hiervoor
RIS310106 en RIS3117303 en de aansluitende berichtgeving op denhaag.nl en de stadskrant. Zowel op
de productpagina’s bijzondere bijstand4 als op de site van de helpdesk Geldzaken stond en staat
informatie over de energietoeslag. Toen de rijksoverheid in december de energietoeslag aankondigde is
hierover de eerste informatie geplaatst. Deze informatie is telkens ververst op het moment dat er meer
duidelijkheid was hoe de regeling eruit zou gaan zien.
4.

Wanneer kunnen Haagse minima de compensatie van het Rijk verwachten?

De voorbereidingen voor het uitbetalen van de energietoeslag zijn al enige maanden in volle gang. Dat
is hard nodig want voor zo’n regeling is veel nodig. Er moet ICT capaciteit worden gereserveerd. Er
moet een communicatieplan ten uitvoer worden gebracht, beleidsregels opgesteld, beschikkingen
gemaakt etc. Ook is er extra menskracht vrijgemaakt om de regeling uit te voeren.
Den Haag zal in 3 delen de energietoeslag uitbetalen. Door deze volgorde aan te brengen voorkomen
we dat mensen een dubbele aanvraag doen.
Groep 1.

Vanaf 15 april gaan we de ambtshalve betalingen doen aan inwoners van wie we al
weten dat ze tot de doelgroep horen.
Ze hebben bijvoorbeeld
 een Participatiewet (PW)/wet inkomensvoorziening voor oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)/wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) uitkering
 zijn in budgetbeheer vanwege schuldhulpverlening
 een minimavoorziening of individuele bijzondere bijstand waaruit blijkt dat
ze ook recht hebben op de energietoeslag.
Deze groep krijgt de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Ze hoeven
hier geen aanvraag voor te doen. Dat gaat met 5000 betalingen per dag.

Groep 2.

Deze mensen zijn al bekend bij de gemeente, maar er missen nog een paar gegevens
om tot uitbetaling over te gaan. Deels om zeker te weten dat ze in aanmerking komen.
Maar het kan ook zijn dat we geen bankrekeningnummer hebben of dit nog moeten
controleren. Vanaf mei wordt deze groep gericht benaderd om een aanvraagformulier
in te vullen.
Ze hebben bijvoorbeeld:
 de Ooievaarspas
 een Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) uitkering
 langer dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van bijzondere bijstand
 kwijtschelding van de gemeente belasting 2022

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/extra-ondersteuning-voor-haagse-inwoners-die-te-maken-hebbenmet-energiearmoede.htm

3

4

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/energietoeslag-aanvragen-1.htm
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Deze groep krijgt een brief met daarin de vraag om een verkorte aanvraag te doen om
de ontbrekende gegevens te ontvangen. Als de juiste gegevens aangeleverd en
gecontroleerd zijn wordt de toeslag zo snel mogelijk overgemaakt. Als blijkt dat de
burger geen recht op de toeslag heeft wordt deze doorverwezen naar de Helpdesk
Geldzaken. Zij kunnen dan samen met de burger kijken welke mogelijkheden de
gemeente wél heeft om hen te helpen.
Groep 3.

Als laatste kan iedereen die niet in groep 1 of 2 zit en denkt recht te hebben op de
energietoeslag een aanvraag doen. Dit is een groep waarvan wij niet kunnen bepalen
of ze in aanmerking komen. Dit zijn huishouden die (nog) geen gebruik maken van
voorzieningen en hier wel recht op hebben. Bijvoorbeeld een huishouden met een laag
inkomen uit werk. Zij moeten een aanvraag doen voor de energietoeslag en kunnen
deze via een zo eenvoudig mogelijke digitale aanvraag doen. Uiteraard blijft de
mogelijkheid bestaan om een papieren aanvraag te doen en kan de Helpdesk
Geldzaken ondersteunen bij het doen van een aanvraag.

Het uitkeren van een eenmalige energietoeslag is wat de ChristenUnie/SGP-fractie betreft nog lang
niet genoeg om Haagse inwoners te beschermen tegen (verdere) armoede vanwege hoge
energieprijzen. Het moment dat de eenmalige energietoeslag uit wordt gekeerd is een goed moment
om ook energiebesparende maatregelen en eventuele vervolgstappen te nemen.
5.

Welke stappen neemt het college om Haagse minima te behoeden voor energierekeningen die zij
niet kunnen betalen? Wordt het moment van het uitkeren van de eenmalige energietoeslag ook
gebruikt om bijvoorbeeld armoederegelingen, gemeentelijke schuldhulpverlening en
energiebesparende maatregelen voor woningen onder de aandacht te brengen?

Het college heeft de raad in meerdere bestuurlijke stukken geïnformeerd over welke stappen genomen
worden om Haagse huishoudens te ondersteunen bij de energiekosten. Zie hiervoor o.a. RIS310106 en
RIS311730.
Het moment van uitkeren, maar ook het moment van afwijzen van de energietoeslag wordt gebruikt
om het gemeentelijk ondersteuningsaanbod onder de aandacht te brengen. In zowel de toekenning- als
de afwijzingsbeschikkingen bij de energietoeslag worden mensen gewezen op de Helpdesk Geldzaken
als ingang v0or alle vragen die met (zorgen over) geld of de energiekosten te maken hebben. Vanuit de
Helpdesk kan dan op maat gekeken worden welke additionele ondersteuning ingezet kan worden. Dat
kunnen energiebesparende maatregelen zijn, maar ook een aanmelding schuldhulp, het aanvragen van
voorzieningen of het inzetten van individuele bijzondere bijstand behoren tot de mogelijkheden.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen

(1,2) Zie bijlagen hoofddocument
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