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Onderwerp : Beantwoording art. 51 schriftelijke vragen inzake energietoeslag

GeachteGeachte heer, mevrouwGeachte heer Van Huissteden, Fractie Partij van de Arbeid 
Bergen NH, 

Op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde stelt u schriftelijke vragen inzake 
energietoeslag minima. We hebben kennisgenomen van uw toelichting op zowel het 
onderwerp in het algemeen als op de vragen zelf. Via deze brief worden uw vragen 
beantwoord. 

Uw vraag 1: Gaat het College op korte termijn en bij voorkeur uiterlijk in de week van 11 
april over tot uitbetaling aan de mensen waarvan alle gegevens bekend zijn: de 
bijstandontvangers?
Antwoord: Het College geeft de voorkeur aan het zoveel mogelijk ambtshalve uitbetalen van 
de energietoeslag. Dit is mogelijk voor de inwoners die bij ons bekend zijn met een 
inkomensgrens van 120%: niet alleen de bijstandsontvangers, maar ook de inwoners die 
geen bijstand ontvangen maar wel recentelijk een beroep hebben gedaan op bijzondere 
bijstand of een minimaregeling. Door ook de laatst genoemde groep mee te nemen in de 
ambtshalve betalingen, bereiken we het grootste deel van onze doelgroep direct. Deze 
inwoners ontvangen eind week 14, mogelijk begin week 15, een brief met alle benodigde 
informatie. De uitbetaling vindt uiterlijk begin mei plaats, vermoedelijk eerder. We treffen 
momenteel de laatste voorbereidingen. Deze voorbereidingen betreffen voornamelijk het 
systematisch inregelen van de ambtshalve uitbetalingen. Onze systemen waren hier niet op 
ingericht. Dit kost aan de voorkant meer tijd, maar is achteraf het meest eenvoudig en snel 
voor de inwoner.

Uw vraag 2: Wanneer hebben bijstandsontvangers de eerste 200, - energietoeslag 
ontvangen? En om hoeveel huishoudens ging het toen?
Antwoord: Het Rijk heeft medio maart aangegeven de toeslag te verhogen naar € 800, - en 
gemeenten toe te staan om, vooruitlopend op de wetswijziging, de toeslag uit te keren. Ieder 
huishouden dat in aanmerking komt ontvangt in één keer € 800,- in april of mei. 
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Uw vraag 3: De Handreiking en modelteksten voor uitvoering van de Energietoeslag zijn 
gepubliceerd. Wanneer kunnen in Bergen de andere inkomensgroepen een aanvraag 
indienen via de website? Wat is de planning? En binnen hoeveel dagen wordt een aanvraag 
beoordeeld en afgehandeld?
Antwoord: Er wordt gewerkt aan het bouwen van het digitale aanvraagtool voor inwoners die 
niet bij ons bekend zijn, maar wel in aanmerking komen. Het gros van de Nederlandse 
gemeenten gaat gebruik maken van deze tool. Op dit moment is de verwachting dat deze 
tool begin mei operationeel is. Door gebruik te maken van deze tool is het doen van een 
aanvraag is enerzijds een eenvoudige handeling voor de inwoner en is het anderzijds 
werkbaar voor de uitvoering binnen de gemeente. De beoordeling van de aanvraag kan dan 
snel worden gedaan. Afhandeling van de aanvraag is een kwestie van dagen. 

Uw vraag 4: Gaat het College de groep huishoudens die in aanmerking komt vergroten door 
de inkomensnorm te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Ook die 
groep heeft het moeilijk. Zijn er gelden van steunmaatregelen “overgebleven” die hiervoor 
kunnen worden ingezet?
Antwoord: In eerste instantie sluiten wij aan op het lokale minimabeleid. Dat betekent een 
inkomensnorm van 120%. We monitoren nauwlettend de toereikendheid van het budget dat 
we ontvangen vanuit het Rijk. Afhankelijk daarvan is het wellicht een mogelijkheid de 
doelgroep te verruimen of, indien de noodzaak daar is, aanvragen via de reguliere bijzondere 
bijstand in behandeling te nemen. 

Uw vraag 5: Hoe gaat het College de energietoeslag bekend maken, wetende dat informatie 
over steunregelingen lang niet altijd terecht komt bij de groep die steun hard nodig geeft.
Antwoord: Een groot deel van doelgroep bereiken we door de ambtshalve uitbetalingen en 
het versturen van een brief. Het overige deel dient zelf een aanvraag te doen en het is 
belangrijk dit helder te communiceren. Op het moment dat het doen van een aanvraag 
mogelijk is wordt deze informatie zo breed mogelijk verspreid. Te denken valt aan de 
gemeentelijke website en socials, maar ook lokale kranten, nieuwsbrieven, websites en 
andere kanalen. Daarnaast is niet iedereen digivaardig of kan zelf een aanvraagformulier 
invullen. Zoals gebruikelijk kan het Sociaal Team hierbij helpen. Ook hebben we een 
samenwerking met Stichting Welzijn; zowel voor het communiceren als het ondersteunen bij 
het doen van een aanvraag. 

Uw vraag 6: Wil het College de Raad de komende tijd op de hoogte houden van de 
uitgevoerde acties? En ook straks informeren over de aantallen uitgekeerde bedragen aan 
de diverse groepen (bijstandsontvangers en andere aanvragers) en hoeveel aanvragen 
moesten worden afgewezen? En om welke inkomensgroepen ging het dan?
Antwoord: Ons college zal de raad blijvend informeren. 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) 
Schroor 

L.Hj. (Lars) Voskuil
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