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Kennisnemen van 
In deze raadsinformatiebrief geven we een update over de energietoeslag 2022 en de Specifieke 
Uitkering (SPUK)-energiearmoede. De raadsinformatiebrief is een vervolg op de raadsinformatiebrief 
“eenmalige uitkering en SPUK Energiearmoede van 13 april 2022”.  
 
Inleiding 
De energieprijzen stijgen nog steeds en om deze stijging te compenseren neemt de overheid 
verschillende maatregelen. Een van de maatregelen is om huishoudens met een laag inkomen te 
compenseren met een energietoeslag. Ook krijgen zij via de gemeente hulp om energie te besparen. 
In deze raadsinformatiebrief wordt een update gegeven over 1) de uitvoering van de energietoeslag en 
2) de uitvoering van de SPUK-energiearmoede. Deze informatiebrief gaat niet over de prijsplafonds of 
de €190 euro tegemoetkoming die iedereen op de energierekening krijgt in november en december. 
Daarover is informatie te vinden bij de Rijksoverheid.  
 
1. Energietoeslag 
De eenmalige energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren 
voor de gestegen energieprijzen en daarmee te voorkomen dat deze huishoudens in de financiële 
problemen komen.  
 
Het college heeft op 20 september 2022 de beleidsregels ‘Gewijzigde beleidsregels eenmalige 
energietoeslag voor lage inkomens Goirle 2022’ vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de gemeente 
het bedrag van de toeslag verhoogt van € 800 naar € 1.300, dat de inkomensgrens van 120% van de 
geldende bijstandsnorm aangehouden wordt en dat er geen rekening gehouden wordt met de 
vermogenspositie of vaste energiecontracten van de huishoudens. Ook staat er dat de toeslag voor 
2022 eenmalig is en dat studenten als categorie niet uitgesloten mogen worden.  
 
Huishoudens in de gemeente Goirle die de energietoeslag van € 800 hebben ontvangen, hebben eind 
september automatisch de verhoging van € 500 ontvangen. Wie daarna een aanvraag heeft ingediend, 
krijgt na positieve beoordeling direct € 1.300. 
 
De aanvraagperiode is naar aanleiding van de begrotingsvergadering verlengd van 1 november 2022 
naar 31 december 2022. De partners zijn hiervan op de hoogte gebracht. Ook is de verlenging 
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen en kunnen inwoners weer hulp krijgen met het 
aanvragen van de energietoeslag van de formulierenbrigade. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-de-190-euro-korting-op-mijn-energierekening-in-november-en-december
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Middelen en uitgaven energietoeslag 
Op 8 november 2022 is er een bedrag van € 1.017.100 (toeslag en de uitvoeringskosten) uitgegeven 
aan de energietoeslag. Dit zijn in totaal 755 huishoudens. Op moment van dit schrijven zijn er 60 
aanvragen die beoordeeld moeten worden. Op dit moment is er in totaal € 1.043.000 ontvangen van 
het Rijk om de toeslag uit te keren en de uitvoeringskosten te bekostigen. De gemeente overschrijdt 
dus al het door het Rijk toegezegde bedrag. De gemeente moet dus zelf gaan bijleggen uit de eigen 
middelen. 
 
Bij de uitvoeringskosten zijn niet de kosten meegenomen van de extra inzet van een casemanager 
vroegsignalering. De gemeente gelooft niet in het (alleen) geven van geld, maar ook in het stimuleren 
tot verandering van gedrag. Daarom biedt de gemeente iedereen een gesprek aan met een 
casemanager vroegsignalering. Ook wanneer een aanvraag is afgewezen. De casemanager kijkt samen 
met de inwoner naar de persoonlijke situatie, geeft handvaten en beoordeelt of artikel 5, de 
Hardheidsclausule, toegepast moet worden.  
 
Communicatie 
Over de energietoeslag houden we inwoners via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte 
van de ontwikkelingen en over de energietoeslag 2023. De Participatieraad is geïnformeerd wat 
betreft de energietoeslag.  
 
2. Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede 
Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 307.000 beschikbaar gesteld om te besteden aan 
ondersteuning van huishoudens die te maken hebben met hoge energielasten in combinatie met een 
lagere energetische kwaliteit van de woningen. Daarbij hebben we nog € 66.000 aan middelen 
ontvangen van het Nationaal Isolatieprogramma. De totale bijdrage vanuit het Rijk komt hiermee op 
een bedrag van € 373.000. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering 
(SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te 
ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Om ervoor te zorgen dat deze huishoudens zo snel 
mogelijk worden geholpen, moet de uitkering zijn besteed voor 31 december 2024. Het bedrag dat niet 
besteed wordt, wordt door het Rijk teruggevorderd.   
 
Pilot energiearmoede  
In juli 2022 zijn we in de gemeente Goirle gestart met een pilot voor het aanpakken van 
energiearmoede. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcoöperatie Leystromen en 
energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle. Duurzaam Riel Goirle voert deze pilot energiearmoede uit. 
Deze pilot eindigt in november 2022. Gedurende deze pilot worden kleine energiebesparende 
maatregelen doorgevoerd in enkele geselecteerde straten. Met de resultaten van de pilot kunnen 
nieuwe overwegingen gemaakt worden voor de vervolgaanpak van energiearmoede.  
 
Vervolgaanpak energiearmoede  
Voordat we daadwerkelijk een vervolgaanpak formuleren, is het van belang om te weten waar 
energiearmoede zich in de gemeente afspeelt. Hiervoor hebben we externe expertise ingeschakeld om 
de data-analyse uit te voeren. HetEnergieBureau heeft de data-analyse voor Goirle uitgevoerd. Daarmee 
kunnen we de vervolgaanpak opstellen, welke breder in de gemeente wordt uitgerold.  
 
Meervoudig onderhandse aanbesteding 
Wanneer bij 650 huizen € 300 per woning besteed wordt aan advies en maatregelen voor 
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energiebesparing, is er een bedrag van € 195.000 mee gemoeid. De hoogte van het totaalbedrag dat 
de gemeente ter beschikking heeft voor de uitvoering van energiearmoede verplicht ons om een 
aanbestedingstraject te starten. Bij leveringen en diensten die meer bedragen dan €25.000, moet er 
meervoudig onderhands aanbesteed worden volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels.  
 
Het voordeel van een aanbesteding is dat je aan de hand van zogeheten gunningscriteria kwaliteit kunt 
koppelen aan de uitvoering van de dienstverlening. Ook op basis van de omvang van het 
energiearmoedevraagstuk en de daar bijbehorende uitvoeringscapaciteit die nodig is, is het goed om 
met behulp van een meervoudig onderhandse aanbesteding meerdere partijen uit te nodigen. De 
verwachting is dat we begin januari met de uitvoering van de vervolgaanpak starten.  
 
Middelen energie-armoede fysiek domein 
De middelen die de gemeente ontvangen heeft van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede 
benutten we in 2022 nog niet in zijn geheel. 
 
Communicatie 
Na afloop van de pilot energiearmoede delen we (mogelijk) relevante informatie over de resultaten 
ervan. Tijdens de vervolgaanpak energiearmoede zal de uitvoerende partij ook meedenken in de 
communicatie.  
 
Bijlagen 
Geen bijlagen. 
___________________________________________________________________________ 
 


