
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 24 mei 2022
Onderwerp: stand van zaken armoedebeleid en energietoeslag
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie algemeen
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Begin 2019 heeft u het beleidsplan ‘Samen armoede en schulden aanpakken’
vastgesteld. Normaal gesproken informeren wij u ieder jaar rond april/mei met een 
voortgangsrapportage over de stand van zaken. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over 
de planning van dit jaar. Daarnaast informeren wij u over de stand van zaken rondom de uitkering van 
de energietoeslag van € 800. 

Informatie
Het in 2019 vastgestelde beleidsplan ‘Samen armoede en schulden aanpakken’ heeft een looptijd van 
vier jaar. Daarmee loopt dit plan dit jaar af en wordt er de komende maanden een nieuw beleidsplan 
opgesteld. Normaal gesproken ontvangt u in eerste helft van het jaar een voortgangsrapportage over 
het lopende armoedebeleid. Dit jaar kiezen we er voor om deze rapportage te koppelen aan het 
nieuwe beleidsplan. Dit wordt later dit jaar aan u voorgelegd om vast te stellen. 

Verder informeren wij u hier over de voortgang van de uitkering van de energietoeslag. Deze toeslag 
van € 800 wordt beschikbaar gesteld aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum. De toeslag wordt uitgekeerd door Baanbrekers. In de week van 25 april jl. is de 
energietoeslag uitgekeerd aan alle huishoudens die bij ons bekend zijn als minima. Hierbij gaat het 
om huishoudens die een HeusdenPas hebben, waarvan iemand een uitkering op grond van de 
Participatiewet ontvangt, huishoudens die gebruik maken van de gemeentepolis (zorgpolis voor 
minima) en huishoudens die een AIO1 ontvangen. 

Er zijn echter ook huishoudens die wel in aanmerking komen voor de toeslag, maar die niet via 
bovenstaande regelingen bij ons bekend zijn. Deze huishoudens kunnen tot 30 juni 2022 zelf een 
aanvraag voor de energietoeslag doen bij Baanbrekers. Een deel van deze doelgroep, zo’n 450 
mensen, heeft zich gedurende de maand april bij ons gemeld via de aanmeldmogelijkheid op onze 
website. Al deze mensen zijn in de eerste week van mei per e-mail geïnformeerd over de wijze 
waarop zij de energietoeslag zelf kunnen aanvragen. Er is ondersteuning mogelijk vanuit Bijeen voor 
diegenen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag. 

Baanbrekers toetst alle aanvragen en wanneer een huishouden de toeslag niet automatisch heeft 
ontvangen, maar wel tot doelgroep behoort, dan zal de toeslag worden uitgekeerd. Bij deze toetsing 

1 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum bij huishoudens met een 
onvolledige AOW en weinig vermogen. 



wordt er door Baanbrekers rekening gehouden met  de voor gepensioneerden relevante aftrekpost2,  
die deze week door KBO-Brabant onder de aandacht is gebracht. Baanbrekers streeft ernaar de 
aanvragen binnen vier weken te behandelen. De eerste aanvragen zijn ondertussen al verwerkt door 
Baanbrekers.

Bijlage:
• E-mail KBO-Brabant: Energietoeslag - KBO-Brabant roept gemeenteraden op in te grijpen

2 gemeenten mogen voor mensen met inkomen uit pensioen een bedrag van € 21,50 per maand (€ 258 per jaar) voor 
alleenstaanden en € 43 per maand (€ 516 per jaar) voor gehuwden in mindering brengen bij de bepaling van hun inkomen voor 
de energietoeslag. Een en ander geregeld in de Participatiewet, artikel 33 lid 5.



Van: Klant Contact Centrum Gemeente Heusden
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 17:17
Aan: _Teammail IV
Onderwerp: FW: Energietoeslag - KBO-Brabant roept gemeenteraden op in te 
grijpen

Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 16:47
Aan: KBO-Brabant
Onderwerp: Energietoeslag - KBO-Brabant roept gemeenteraden op in te 
grijpen

Geachte heer, mevrouw,

Voor degene die de ingekomen mail van de gemeente behandelt: wilt u deze 
mail alstublieft
doorsturen aan uw gemeenteraad en relevante beleidsambtenaren? Hartelijk 
dank!

KBO-Brabant brengt onder de aandacht:
Duizenden gepensioneerden dreigen energietoeslag mis te lopen.

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 120.000 senioren, 
waarschuwt
al weken voor problemen in de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 
van
800 euro door gemeenten. Een voor gepensioneerden relevante aftrekpost 
wordt
tot op heden grootschalig genegeerd.

Stimulansz, de kennis- en adviespartner van gemeenten en tevens opsteller 
van de
“Handreiking eenmalige energietoeslag” heeft bevestigd dat gemeenten voor 
mensen met
inkomen uit pensioen een bedrag van 21,50 euro per maand (258 euro per 
jaar) voor
alleenstaanden en 43 euro per maand (516 euro per jaar) voor gehuwden in 
mindering
mogen brengen bij de bepaling van hun inkomen voor de energietoeslag. 
Volgens
Stimulansz is een en ander geregeld in de Participatiewet artikel 33 lid 
5.

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben 
toegezegd de
‘pensioen aftrekpost’ te zullen toepassen in de uitvoering van de 
energietoeslag. Dit is
bevestigd door een juridisch kwaliteitsmedewerker van deze Peelgemeenten.

Hoewel de hiermee gemoeide uitgaven voor gemeenten budgettair neutraal 
zijn omdat het
rijk deze volledig compenseert, zijn er bij KBO-Brabant nog geen andere 
gemeenten bekend



die de ‘pensioen aftrekpost’ toestaan bij aanvragen van de energietoeslag. 
Ook valt op dat
de aftrekpost voor gepensioneerden ontbreekt in de voorlichting van 
gemeenten. Hierdoor
zullen duizenden gepensioneerden de toeslag van 800 euro waar ze recht op 
hebben
mislopen.

KBO-Brabant roept gemeenteraden daarom op in te grijpen.

Overige informatie

Eerdere waarschuwingen van KBO-Brabant:
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/risico-willekeur-energietoeslag/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/problemen-energietoeslag/

Handreiking Energietoeslag voor gemeenten. Zie met name pagina 8:
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-
energietoeslag/

Zie ook: artikel 33 PW lid 5
https://maxius.nl/participatiewet/artikel33

Dit bericht wordt ook onder de aandacht gebracht van de pers.

Met vriendelijke groet,

medewerker communicatie en pr
W: www.kbo-brabant.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag


