Advies
Aan:

het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught

Van:

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

CC:
Datum:

17 maart 2022

Betreft:

Gevraagd advies n.a.v. verzoek advies uit te brengen over de wijze van
betaling van de eenmalige energietoeslag ad. € 800,- aan de minima.

Inleiding/aanleiding
Voor veel huishoudens met een gering inkomen is de nood hoog door de gestegen
energieprijzen, duurdere boodschappen en de gestegen benzineprijs. Het kabinet wil
daarom er voor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag
van circa € 800,-- zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten heeft
aangegeven dat gemeenten mogen starten met uitbetaling.
Probleemstelling
Een advies uit te brengen over de wijze waarop de betaling aan de minima van de
eenmalige energietoeslag ad. € 800,-- het beste plaats kan vinden. Dit kan
bijvoorbeeld zijn eenmalig geheel, in kwartalen of maandelijks.
Hierbij is het tevens de vraag of de omvang van het bedrag voldoende zal zijn om de
“pijn” bij de minima weg te nemen vanwege de stijgende energieprijzen en de
koopkrachtmindering. Ook is onduidelijk wat voor inkomenseffecten deze
energietoeslag mogelijk kan hebben.
Onderzoeksmethode/ wijze van aanpak
De afweging is gemaakt in de Adviesraad voor het Sociaal Domein op welke wijze de
betaling het beste het doel kan bereiken waarvoor het bestemd is. Dit doel is de
gevolgen verzachten van de hogere energierekening. De huishoudens hebben allen
een contract met een energieleverancier en betalen maandelijks een voorschot aan
deze energieleverancier. Dit voorschot is gebaseerd op het werkelijk verbruik van de
voorgaande afgesloten periode. De energierekening is dus een maandelijks
terugkerende betaling aan de leverancier. Het is voor de duidelijkheid
aanbevelenswaardig om de energietoeslag aan de maandelijkse betaling te koppelen.

Advies
Naar de regelgeving toe komen de volgende vragen in beeld. Minima die bij de
gemeente kwijtschelding aanvragen kunnen door deze energietoeslag een te hoog
saldo op hun rekening krijgen waardoor zij mogelijk geen kwijtschelding krijgen. Een
soortgelijke vraag komt naar voren als een persoon met die energietoeslag boven de
grens van vermogen uitkomt wat toegestaan is bij de bijstand. Het moet volgens
onze raad niet zo zijn dat mensen nadelige gevolgen ondervinden van deze
energietoeslag.
Het kabinet heeft aangegeven de ontwikkeling van de gasprijzen en de gevolgen
voor de energierekening van huishoudens en koopkrachtmindering scherp in de
gaten te houden. De verwachting is namelijk daarbij dat de energieprijzen nog
kunnen stijgen en daarom is de vraag terecht of deze energietoeslag wel voldoende
is. In het verlengde hiervan kan deze vraag ook aan de gemeente gesteld worden.
Bevindingen
Omdat de gebruikers maandelijks een terugkerende betaling aan de leveranciers
doen, ligt het voor de hand dat de eenmalige energietoeslag daarop ingezet wordt.
Het is daarbij niet wenselijk om het gehele bedrag direct uit te betalen maar in
maandelijkse bedragen, zodat goed zichtbaar blijft waarvoor de energietoeslag is
bedoeld.
De energietoeslag is bedoeld voor minima om hen te ondersteunen bij de sterk
stijgende prijzen van energie. Hun huishoudelijk budget is in de meeste gevallen zeer
krap bedeeld en het is maar de vraag of met deze toeslag voldoende geboden wordt
om de stijging van kosten op te vangen. Het is dan ook niet wenselijk dat de
energietoeslag nadelige effecten zou hebben op bijvoorbeeld het kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen of het behouden van een uitkering.
Zoals gezegd geeft de ontwikkeling van de energieprijzen en koopkrachtmindering
op termijn geen duidelijk beeld en is zeker nu niet hoopvol te noemen. Volgens het
CBS gaan de energieprijzen met 86 % gemiddeld omhoog. Voor een gemiddeld
huishouden is dat 1321 euro meer per jaar. De vraag kan dan ook aan de gemeente
gesteld worden om met nadruk toe te zien op de huishoudens die het betreft of zij in
de komende tijd niet in de problemen komen en letterlijk en figuurlijk in de kou
komen.
Conclusies en aanbevelingen.
De ASD adviseert om het gehele bedrag ad. € 800,-- niet direct uit te betalen maar
in maandelijkse termijnen, zodat goed zichtbaar blijft waarvoor de energietoeslag
daadwerkelijk bedoeld is.

Advies
Tevens adviseert de ASD het uitbetalen van deze energietoeslag geen nadelige
effecten te laten hebben naar bijvoorbeeld het behouden van een uitkering of het
kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.
Als laatste adviseert de ASD het college van burgemeester en wethouders met
nadruk de vinger aan de pols te houden opdat de huishoudens die het betreft door
de stijgende prijzen en koopkrachtmindering in voldoende mate gecompenseerd
worden.
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