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Bezoekadres: _ Onderwerp: Raadsinformatiebrief gewijzigde energietoeslag 2022 

Amerikaplein 1 

G269DA Margraten _ Geachte Raadsleden, 

servicepunt: 

greusternorz _ De energieprijzen zijn flink gestegen. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. 

6245 EL Eijsden Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de 

energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de 

energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op 

Postadres: _ glektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen net boven het 

Postbsl0 _ ociaal minimum een uitkering door het Riĳk in het Ieven geroepen, in de vorm van een 

62697C Margraten _ eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag 

inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Deze en andere 

‘1403 _ huishoudens met een laag inkomen kunnen de energietoeslag ontvangen. 

ofl0ks4s8048 _ Het leek ons raadzaam om nog eens nader te duiden welke werkwijze wij vanuit Eijsden- 

tcssit0ks4se400 _ Margraten hanteren voor het aanvragen van de energietoeslag voor inwoners met een 

oeeidenmargratennl _ laag inkomen. Wij hanteren 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en daarbij vindt er 

veweljsdenmargratennì _ geen vermogenstoets plaats. 120% van de bijstandsnorm staat gelijk aan: 

  

  

  

  

  

      

Leefvorm Netto per maand inc!. vakantiegeld 

IBAN BNG; alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 €1.322,18 

NLassnchoees1a9sso _ | jaar tot pensioenleeftijd 

BIC: BNGHNL2G 

Gehuwd of samenwonen van 21 jaar tot €1.888,84 

pensioenleeftijd 

Alleenstaand of gepensioneerd €1.470,80 

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd €1.992,43 
  

Inwoners kunnen de energietoeslag middels een aanvraagformulier aanvragen en 

digitaal of per post indienen. Team SEM neemt vervolgens deze aanvraag in behandeling 

en beoordeelt of de inwoner al dan niet recht heeft op de energietoeslag. Een aanvraag 

indienen kan tot 01 juni 2023 

3 Het richtbedrag van de energietoeslag was €800, welke wij ondertussen volledig, 

p gefaseerd aan de inwoners hebben uitbetaald. Dit bedrag is op 5 juli 2022 opgehoogd 

í met een bedrag van €500, naar een totaal van €1.300. De energietoeslag is eenmalig en 

bedoeld voor het jaar 2022. Om gemeenten meer tijd te geven de aanvragen te 

beoordelen en de energietoeslag te verstrekken, heeft het Rijk de termijn verlengd tot en 

met 30 juni 2023. 

Behandelddoor Uw brief van 21-09-2022 (geanonimiseerd)
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

De beleidsregels energietoeslag 2022, met de gewijzigde verhoging van €500, zijn op 13 

september 2022 door het college vastgesteld. We volgen hierin de landelijke richtlijn en 

de overige beleidskeuzes blijven ongewijzigd. De enige wijziging die plaatsvindt in de 

beleidsregels is een verhoging van het bedrag van €500 naar een totaal van €1.300. 

Bekendmaking van de gewijzigde beleidsregels verlopen via een publicatie in de Etalage 

en dit wordt wederom vermeldt op onze website. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

22 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Beleidsregels Gemeente Eijsden-Margraten 

Eenmalige energietoeslag 2022 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten 

gelet op: 

- titel 43 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- artikel35 van de Participatiewet; 

overwegende dat: 

- _ het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden 

huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022; 

- _ hetdaarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels 

bijzondere bijstand gemeente Eijsden-Margraten 2018. 

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Eijsden-Margraten. 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. wet: Participatiewet; 

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten; 

c inkomen: Het inkomen zoals omschreven in artikel 32 van de wet, onder aftrek van 

hetgeen op grond van artikel 31 lid 2 van de wet niet tot de middelen wordt gerekend 

en van hetgeen op grond van artikel 33 lid 5 van de wet buiten beschouwing wordt 

gelaten; 

. peildatum: datum aanvraag; 

e. referteperiode: periode voorafgaand aan de peildatum waarover het inkomen in 

aanmerking wordt genomen, vanaf 01-01-2022 tot aan peildatum. 

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022 

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van €1300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag 

inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend 

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen. 

3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode 

het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger s dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. 

4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum: 

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; 

b. jonger is dan 21 jaar; 



c jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000; of 

d. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres 

Artikel 3: Ambtshalve toekenning 

1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en: 

a. algemene bijstand ontvangen; of 

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; 

ontvangen de beschikking voor de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk 31 oktober 2022. 

2. De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand 

ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 472 van de wet. 

Artikel 4: Aanvraag 

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 

2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier. 

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal of schriftelijk ingediend via het e-mailadres 

van SEM, het postadres van de gemeente Eijsden-Margraten of kan fysiek worden gedeponeerd in 

een aparte brievenbus in het gemeentehuis. 

3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022. 

Artikel 5: Hardheidsclausule 

1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet 

op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de 

beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende 

redenen hiertoe noodzaken. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels 

1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking. 

2. Deze beleidsregels vervallen op 30 juni 2023. 

Artikel 7. Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: 

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 gemeente Eijsden-Margraten. 

Aldus vastgesteld op 13-09-2022. 

Het college van burgemeester en wethouders. 



Toelichting 

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 

van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoen, bijvoorbeeld 

omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen 

aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 

n. 

n artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor 

het begrip ‘inkomen is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de 

eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. 

Voor de doelgroep zelfstandige huishoudens gaan we uit van een gezamenlijk huishouden zoals 

opgenomen in artikel 3 van de Participatiewet. Hierbij wordt aangemerkt dat er één toeslag per 

huishouden aangevraagd kan worden. 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan 

worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. 

Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere 

bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk ís zal 

afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand 

ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de 

Participatiewet. 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de 

voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De 

gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing 

uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De 

hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in. 
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