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Van: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Energietoeslag

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat:
» De rijksoverheid in december 2021 een eenmalige tegemoetkoming heeft aangekondigd 

om de mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen voor de stijgende 
energieprijzen;

» Het kabinet met de gemeenten heeft afgesproken C 200,- per huishouden als richtbedrag 
te hanteren (Kamerbrief staatssecretaris Wiersma eenmalige energietoeslag lage 
inkomens d.d. 10 december 2021);

» De tegemoetkoming door de gemeenten moet worden uitgekeerd aan huishoudens met 
een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) via de categoriale bijzondere 
bijstand;

» Bij de gemeente bekend is of bepaald kan worden welke inwoners in aanmerking komen 
voor deze eenmalige tegemoetkoming;

» Het kabinet heeft laten weten de tegemoetkoming in het eerste kwartaal van 2022 te 
willen uitkeren;

Overwegende dat:

* De doelgroep van de tegemoetkoming veelal geconfronteerd wordt met stijgende 
energieprijzen als gevolg waarvan de energierekening financieel niet of nauwelijks op te 
brengen is;

» De uitkering daarom zo snel mogelijk moet worden uitgekeerd om de doelgroep tegemoet 
te komen;

» Nadere uitvoeringsrichtlijnen, onder meer over de precieze hoogte van de uitkering, op 
zich laten wachten en niet vaststaat wanneer hierover duidelijkheid komt;

* De gemeente kan rekenen op het richtbedrag van C 200,- per huishouden van het Rijk;
» De gemeente al vanaf 1 maart 2022 zelf uitvoeringsrichtlijnen kan vaststellen, waarna

direct de uitvoering kan worden gestart;
» Het risico dat de gemeente Bloemendaal in financieel opzicht loopt, beperkt lijkt.
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Draagt het college op:

Niet te wachten op nadere richtlijnen van het Rijk, maar zo snel mogelijk de eenmalige 
tegemoetkoming van C 200,- uit te betalen aan die huishoudens voor wie deze 
tegemoetkoming is bedoeld en de communicatie hierover te verzorgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

HartvBloemendaal 
Marielys Roos
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