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Aan het college van B&W Hilvarenbeek 
 
Betreft: advies inzake tegemoetkoming energietoeslag minima. 
 
Datum: 5 maart 2022 
 
Geacht college, 
 
Op 2 maart jl. hebben we als participatieraad in het informeel overleg geïnformeerd naar de 
aanpak van onze gemeente met betrekking tot de uitkering van € 200 als tegemoetkoming 
energietoeslag voor minima. Toen is ons gebleken dat de gemeente nog in afwachting is van 
richtlijnen vanuit de rijksoverheid/VNG/Divosa en dus niets kan doen. 
 
Wij zijn als participatieraad van mening dat snelle uitbetaling van de tegemoetkoming aan 
de mensen in de doelgroep hoognodig is.  
 
Divosa constateert dat diverse gemeenten al benaderd worden door hun burgers over de 
uitbetaling. Ook in onze gemeente is de nood soms hoog.  
 
De enquête waarover Quiet in de Hilverbode van 2 maart jl. publiceerde, laat zien dat nu al 
mensen in de (financiële) problemen zijn gekomen door o.a. de gestegen energieprijzen. De 
algemene inflatie waar we nu mee te maken hebben maakt de situatie voor hen en vele 
anderen alleen maar erger. 
 
De rijksoverheid heeft 200 miljoen euro uitgetrokken ter ondersteuning van de minima in 
het besef dat financiële hulp voor mensen met een dergelijk laag inkomen hard nodig is. 
Daar is nog wel een aanpassing van de participatiewet voor nodig. Op 25 februari is een 
wetsvoorstel daarvoor naar de Raad van State gestuurd. De VNG heeft over dat wetsvoorstel 
geadviseerd. Daarbij heeft de VNG de mogelijkheid bepleit voor gemeenten om te 
anticiperen op de uiteindelijke goedkeuring van het wetsvoorstel door Tweede en Eerste 
Kamer.   
 
Inmiddels zijn er al gemeenten die dat inderdaad al doen zoals Tilburg en Eindhoven. Wij 
adviseren u om niet te wachten op de richtlijnen van de rijksoverheid/VNG/Divosa en nu zelf 
het initiatief te nemen om over te gaan tot uitbetaling van de energietoeslag. In de brief van 
de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over dit onderwerp is ook aangegeven dat de op 
te stellen richtlijnen niet bindend zijn, dus de gemeenten hebben zelf ook vrijheid om over 
te gaan tot actie. 
 
De participatieraad pleit er voor om bij het bepalen van de doelgroep uit te gaan van het 
bestaande minimabeleid en dus de energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een 
inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm. Daarvoor komen in aanmerking huishoudens die 
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een uitkering van de gemeente krijgen zoals bijstand en IOAW. Die zijn bij de gemeente 
bekend en de uitkering kan ambtshalve toegekend en snel uitbetaald worden.  
 
Daarnaast is het belangrijk om snel heel goede communicatie op te zetten om mensen te 
bereiken die wel aan de norm voldoen maar niet bij de gemeente bekend zijn. Dat kan via 
Hilverbode, Quiet, dorpsondersteuners, social media van de gemeente e.d.   
 
Samengevat: de participatieraad adviseert u actie te ondernemen om nog in de maand 
maart een energietoeslag van €200,- uit te betalen aan huishoudens met een inkomen 
onder  120% van de bijstandsnorm en daarvoor enerzijds de eigen gegevens te gebruiken en 
anderzijds een adequate communicatiecampagne in te zetten om die huishoudens te 
bereiken die niet bij de gemeente bekend zijn maar wel voor de toeslag in aanmerking 
komen. 
 
Graag ontvangen wij een snelle reactie op ons advies. 
 
Met vriendelijke groet 
Leon Bertens 
Voorzitter participatieraad Hilvarenbeek 
 


