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Kennisnemen van 
De manier waarop wij invulling geven aan de eenmalige energietoeslag en de SPUK (specifieke 
uitkering) energiearmoede. 
 
Inleiding 
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Om de hoge energierekening voor een 
deel te compenseren is in 2022 de landelijke energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra 
belastingkorting op de energierekening én daarboven op een tijdelijke verlaging van het 
belastingtarief op elektriciteit. Dat ziet iedereen, ongeacht het inkomen, terug op de afrekening. 
Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een 
uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Daarnaast heeft het 
Rijk aan gemeenten een specifieke uitkering verstrekt voor het ondersteunen van huishoudens met 
een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten in combinatie met een 
lagere energetische kwaliteit van de woningen.  
 
Informatie 
Eenmalige 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. Door het opnemen van een wettelijke grondslag in de 
Participatiewet krijgen gemeenten de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag in 2022 uit te 
keren.  
 
Het college heeft op 12 april 2022 de beleidsegels ‘Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens 
Goirle 2022’ vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de gemeente voor deze tegemoetkoming 
dezelfde inkomensgrens hanteert als bij de doelgroep van de individuele inkomenstoeslag en het 
minimabeleid, namelijk: 120% van de geldende bijstandsnorm. Er wordt geen rekening gehouden 
met de vermogenspositie van de huishoudens. De hoogte van de uitkering is € 800,- en wordt per 
huishouden eenmalig verstrekt.  
 
De gemeente Goirle verstrekt de energietoeslag automatisch aan huishoudens die een uitkering voor 
levensonderhoud en aan huishoudens een minimaregeling van de gemeente ontvangen. Daarnaast 
wijst de gemeente inwoners met een laag inkomen die niet in beeld zijn proactief op de mogelijkheid 
om de eenmalige energietoeslag aan te vragen. Dit wordt gedaan door middel van social media, 
bericht in het Goirles belang, de maatschappelijke partners en de website. Deze inwoners kunnen 
vanaf 1 mei 2023 een aanvraag indienen. 
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De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van deze regeling worden via de 
meicirculaire uitbetaald De verwachte bijdrage voor de gemeente Goirle is € 503.700,-. Dit bedrag is 
voor de uitvoeringskosten en de verstrekkingen. In mei krijgt gemeente Goirle het geld voor de 
regeling. Het is op dit moment onzeker of de beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn voor de 
uitvoering van de regeling. De uitgaven aan deze regeling worden actief gevolgd en het college 
informeert uw raad via de gebruikelijke kanalen over de voortgang. 
 
Specifieke uitkering energiearmoede 
Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 153.534,- 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. Om ervoor te zorgen dat deze huishoudens zo snel 
mogelijk worden geholpen, moet de uitkering zijn besteed voor 1 mei 2023. Het geld dat niet wordt 
besteed wordt door het Rijk teruggevorderd. 
 
Om inzicht te krijgen in de aard, omvang en regionale spreiding van het energiearmoedeprobleem, 
heeft TNO onderzoek gedaan. Dit onderzoek is gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2019 en kijkt niet 
alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening, maar ook naar de kwaliteit van de woning en 
in hoeverre de bewoners financieel in staat zijn deze te verduurzamen. Uit het onderzoek blijkt dat 
gemeenten zich voor de besteding van de SPUK middelen het beste kunnen richten op woningen met 
een laag inkomen en hoger energiekosten (LIHK) en woningen met een laag inkomen en een relatief 
lage energiekwaliteit (LILEK). Onderstaande figuur uit dit TNO onderzoek geeft het niveau van 
energiearmoede (LIHK of LILEK) per wijk weer. 
 

 
 
 
Figuur*: Niveau energiearmoede per wijk 
 
*Bron: TNO 2021 P11678, De feiten over energiearmoede in Nederland, Inzicht op nationaal en lokaal niveau, 21 september 2021 

 
Uit dit figuur blijkt dat het probleem van energiearmoede in Goirle relatief laag is in vergelijking met 
de rest van Nederland. Desondanks, zijn er naar schatting van TNO toch 588 energiearme 
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huishoudens in Goirle die zijn verdeeld over bijna alle wijken van Goirle. Het is erg tijdrovend om al 
deze energiearme huishoudens precies te achterhalen, terwijl de SPUK wel op korte termijn besteed 
moet zijn. Doordat we in het kader van de Transitievisie warmte zelf al een analyse hebben gedaan 
van de woningen in Goirle (https://arcg.is/1H0GH9), kunnen we op snelle wijze inzicht krijgen in de 
plekken waar energiearmoede naar verwachting voorkomt. Om op korte termijn stappen te kunnen 
zetten, heeft het college besloten een globaal plan van aanpak vast te stellen waarin wordt 
voorgesteld om voor de besteding van de SPUK energiearmoede:  

• Samen te werken met Duurzaam Riel Goirle en Leystromen.  

• Na de zomer van 2022 te starten met de uitvoering van het plan. 

• Vooral in te zetten op het ontzorgen van de inwoners door het treffen van fysieke maatregelen in 
de woningen.  

• Niet iedereen tegelijk helpen, maar te starten in de straten in Goirle en Riel waar naar 
verwachting de grootste energiearmoede zit. 

 
Met dit globale plan van aanpak kunnen we de huishoudens die de ernstigste energiearmoede 
problemen hebben al op korte termijn aanpakken. Bovendien hebben we, als we op kleine schaal 
beginnen, per huishouden meer te besteden dan als we alles tegelijk willen doen. Als we eenmaal 
ervaring hebben opgedaan met een succesvolle aanpak van energiearmoede, kunnen we dit wellicht 
later uitbreiden naar een groter deel van Goirle. Hiervoor zullen dan eigen middelen moeten worden 
ingezet. 
 
Vervolg 
Eind april/begin mei maken wij de toeslag over naar huishoudens die in aanmerking komen voor 
uitbetaling onder dit besluit. In mei wordt de digitale aanvraagprocedure opengezet voor de overige 
huishoudens.  
 
Na de zomer van 2022 starten we met ondersteuning van energiearme huishoudens in de vorm van 
fysieke maatregelen in de woning. 
 
Communicatie 
Na besluitvorming houden we onze inwoners op de hoogte via de gebruikelijke 
communicatiekanalen. We zullen inwoners oproepen om gebruik te maken van de toeslag. 
 
De Participatieraad is geïnformeerd wat betreft de energietoeslag. De participatieraad is het eens 
met de inhoud en hebben suggesties voor de uitvoering meegegeven. De periode is te kort voor een 
formeel advies. 
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