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Geachte raadsleden,
Via dit bulletin informeer ik u graag over de wijze waarop de gemeente Valkenburg aan de Geul
invulling geeft aan de eenmalige energietoeslag.
Context
De prijzen van energiekosten zijn de afgelopen maanden ongekend hard gestegen. Hier heeft
iedereen in Nederland mee te maken, maar vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen
hierdoor in de problemen komen. Daarom heeft het Rijk in december 2021 aangekondigd
huishoudens met een laag inkomen gedeeltelijk tegemoet te komen middels een eenmalige
energietoeslag van € 200 per huishouden. Door de verdere stijging van de energiekosten in het
eerste kwartaal 2022 heeft het Rijk begin maart 2022 deze aangekondigde toeslag verhoogd naar
maximaal € 800 per huishouden. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de eenmalige
energietoeslag in 2022 uit te keren. Op dit moment wordt een wetswijziging voorbereid die het
mogelijk maakt om de eenmalige energietoeslag via de categoriale bijzondere bijstand te
verstrekken. Hierdoor laat de landelijke regeling op zich wachten.
Eenmalige energietoeslag
De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. De eenmalige energietoeslag is
bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen
energieprijzen en daarmee te voorkomen dat deze huishoudens in de financiële problemen geraken.
Ook een verlaging van de energiebelasting
De eenmalige energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar, die voor
alle huishoudens geldt. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen daardoor dit jaar ongeveer
€ 400 minder aan energiebelasting. Daarnaast heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor energetische
maatregelen op de midden en lange termijn.
Proces/afstemming Maastricht Heuvelland
De (gewijzigde) beleidsregels worden in nauwe samenwerking met de gemeenten uit de regio
Maastricht Heuvelland opgesteld. Uitvoering van de eenmalige energietoeslag is neergelegd bij
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Het is voor een efficiënte en adequate uitvoering door Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland van belang dat er eenzelfde beleidslijn wordt gevolgd. Bovendien is
het voor de huishoudens in de regio Maastricht Heuvelland ook begrijpelijker dat in alle zes
gemeenten hetzelfde beleid wordt gevoerd met dezelfde financiële tegemoetkomingen.
Huishoudens met een bijstandsuitkering
Aangezien huishoudens met een laag inkomen nu al geconfronteerd worden met hoge
energierekeningen hebben wij besloten om aan huishoudens met een bijstandsuitkering en
woonlasten een voorschot van € 400 betaalbaar te stellen middels voorfinanciering. Dit bedrag is op
20 april 2022 door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland betaalbaar gesteld. We lopen hiermee
vooruit op de landelijke regeling.

Huishoudens met een ander laag inkomen
Voor de niet bekende huishoudens met een laag inkomen wachten we op de landelijke kaders. Na
bekendmaking van de landelijke kaders, moeten gemeentelijke beleidskeuzes gemaakt worden. Het
vooruitlopen hierop is nu nog niet mogelijk omdat nog niet precies 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 et cetera.
Financiële gevolgen/risico’s
Het Rijk moet de middelen nog bekend maken. Naar verwachting loopt dit via de meicirculaire. De
gemeente heeft nog geen middelen van het Rijk ontvangen. De grootte van de doelgroep en
daarmee de totale uitgaven is onvoorspelbaar. De kans bestaat dus dat de vergoeding van het Rijk
ontoereikend is en er ongedekte kosten achterblijven. Om die reden geven we op dit moment alleen
een deel van de energietoeslag aan bijstandsgerechtigden met woonlasten.
Vervolg
Wanneer de landelijke regeling bekend is, wordt een voorstel gedaan voor nader beleid. Bij de
opstelling van de beleidsregels wordt waar mogelijk/gewenst aangesloten bij de richtlijn en de
dagelijkse uitvoering en praktijk van de bijzondere bijstand. Doel is dat de eenmalige
energietoeslag terecht komt bij de huishoudens die dit het hardste nodig hebben. Daarnaast willen
we het aanvragen van de eenmalige energietoeslag relatief eenvoudig maken en het beoordelen van
de aanvragen voor de uitvoering ook werkbaar. Na vaststelling van de beleidsregels, kan de
volledige doelgroep worden bediend en kan de eerste doelgroep, te weten huishoudens met een
bijstandsuitkering en woonlasten, het resterende bedrag ontvangen.
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