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Voorstel
Wij stellen u voor

- In te stemmen met de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag 
naar 130% van de bijstandsnorm.

- Akkoord te gaan met de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten
2023.

- Het overschot van de financiële middelen van de energietoeslag 2022 ad.            €
89.000 reserveren voor de bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. Bij de 
jaarrekening 2022 wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve overlopende 
kredieten.

- Extra inkomsten via de decembercirculaire voor de bijzondere bijstand 2022 ad.  €
12.000 reserveren voor de bijzondere bijstand voor energiekosten 2023. Bij de 
jaarrekening 2022 wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve overlopende 
kredieten.

- Incidenteel € 96.000 extra ter beschikking te stellen voor de dekking van de 
bijzondere bijstand voor energiekosten 2023 ten laste van de algemene reserve, 
ter voorfinanciering van deze middelen.

- Het voorschot van de energietoeslag 2023 van €500 na vaststelling door de raad 
ambtshalve uit te betalen aan de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. 
Na vaststelling van de het wetsvoorstel energietoeslag 2023 (verwacht in juni 
2023) zal de overige €800 ambtshalve uitbetaald worden.
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Inleiding
De ongekende stijging van de energiekosten heeft grote financiële gevolgen voor huishoudens 
in Woudenberg. Vooral inwoners met een krappe beurs dreigen (verder) in de armoede te 
belanden. Maar ook inwoners met een inkomen net boven het minimum en inwoners met matig
geïsoleerde huizen kunnen in de financiële problemen komen. Financiële problemen hebben 
vergaande gevolgen voor de fysieke- en mentale gezondheid. Daarnaast kan het leiden tot 
sociaal isolement, verminderde participatie en heeft het effect op de opvoeding van de 
kinderen.
Het Rijk heeft voor 2023 generieke maatregelen genomen waaronder het prijsplafond en de 
energietoeslag. Deze maatregelen verzachten de armoede deels, maar verlichten de gevolgen 
niet volledig. Daarnaast kunnen bepaalde groepen die het wel nodig hebben geen aanspraak 
maken op de energietoeslag. 

Energieplafond
Het energieplafond biedt per 1 januari 2023 vaste tarieven voor iedereen met een verbruik tot 
op een vastgestelde hoogte (1.200m3 gas en 2.900 kWh stroom per jaar). Voor huishoudens 
met een hoger energieverbruik dan het prijsplafond gelden de variabele hoge energietarieven. 
Een hoger energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben zoals ouderen die hele dagen 
thuis zitten, slechte geïsoleerde huizen, grote gezinssamenstellingen of een hoger gebruik van 
elektrische middelen door bijvoorbeeld ziekte. 

Energietoeslag
Naast het energieplafond heeft het Rijk voor 2023 ook financiële middelen beschikbaar gesteld 
voor de energietoeslag van €1.300 per huishouden. Momenteel heeft het Rijk €500 miljoen 
toegezegd aan gemeenten via de december circulaire om huishoudens €500 euro uit te 
betalen als voorschot van 2023. In afwachting van de vaststelling van het wetsvoorstel 
energietoeslag 2023 zal het Rijk in de meicirculaire €900 miljoen extra toezeggen aan 
gemeenten zodat de totale energietoeslag voor huishoudens 2023 €1.300 bedraagt. Dit is in 
lijn met de reservering van €1,4 miljard in de miljoenennota van het Rijk van 2023  De 
verwachting is dat het wetsvoorstel in juni 2023 wordt vastgesteld. Omdat het wetsvoorstel 
nog niet is vastgesteld mogen gemeenten op dit moment een voorschot van €500 per 
huishouden aan energietoeslag uitkeren. Na vaststelling van de wet mogen gemeenten het 
restant van €800 uitkeren. Het Rijk heeft bij het vaststellen van de financiële middelen aan 
gemeenten rekening gehouden met een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Het 
Rijk heeft in 2022 overigens ook financiële middelen beschikbaar gesteld voor het uitbetalen 
van de energietoeslag. Voor Woudenberg was de vergoeding van het Rijk in 2022 hoger dan de
uitgaven van de gemeente waardoor er een restant is ontstaan. 

Voorstel aan de gemeenteraad
Het Rijk heeft voornamelijk generieke maatregelen getroffen. Deze maatregelen houden geen 
rekening met de omstandigheden van de individuele huishoudens. Gemeenten hebben deze 
ruimte wel om gericht mensen te helpen en maatwerk te bieden. Om Woudenbergers met een 
laag inkomen te compenseren voor de gestegen energieprijzen worden twee maatregelen 
voorgesteld: 1. de inkomensgrens van de energietoeslag verhogen van 120% naar 130% van 
de bijstandsnorm en 2. een verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten. 
Onderstaand worden deze regelingen kort toegelicht:

1. Verhoging inkomensgrens van de energietoeslag 2023 naar 130% van de 
bijstandsnorm in Woudenberg.

Gemeente Woudenberg heeft in 2022 het advies van het Rijk omtrent de inkomensgrens van 
120% van de bijstandsnorm gevolgd. De inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm is in 
Woudenberg vastgesteld omdat het destijds niet duidelijk was of een hogere inkomensgrens 
binnen de financiële middelen van het Rijk zouden passen. Daarnaast zou het eventuele 
restant wat hieruit zou kunnen voortvloeien effectiever ingezet kunnen worden voor maatwerk.
Een prognose van de besteding van deze middelen wijst uit dat er een overschot ontstaat voor 
2022. Daarnaast wordt ingeschat dat dat een verhoging van de inkomensgrens naar 130% van 
de bijstandsnorm binnen de financiële middelen van het Rijk past voor de energietoeslag 2023.

2. Verruimen van de bijzondere bijstand voor energiekosten
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Naast het verhogen van de inkomensgrens van de energietoeslag wordt voorgesteld om de 
bijzondere bijstand voor energiekosten te verruimen. Met deze regeling kunnen huishoudens 
met een inkomen boven de 130% van de bijstandsnorm ook aanspraak maken op een 
compensatie. De regeling vergoedt de energiekosten boven het prijsplafond. Bij de beoordeling
van de hoogte van de bijzondere bijstand wordt rekening gehouden met de hoogte van het 
inkomen middels een draagkrachtpercentage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere 
bijstand. Daarnaast wordt gekeken naar het verbruik van de inwoners. Hoe hoger het 
termijnbedrag hoe hoger de compensatie. Om te voorkomen dat er een financiële prikkel 
ontstaat om meer energie te verbruiken, wordt een maximaal termijnbedrag van €400 
gehanteerd. Een uitzondering op dit maximum zijn huishoudens met een energielabel van D of 
lager omdat zij vaak geen invloed hebben op het verbruik. Aanvragers van de regeling worden 
gewezen op de verschillende verduurzamingsmaatregelen van de gemeente.  Voor 
huishoudens die hoge energiekosten hebben als gevolg van medische redenen wordt 
momenteel al bijzondere bijstand voor stookkosten verstrekt. 

Centrale vraag
Kan de raad akkoord gaan met de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag 
naar 130% van de bijstandsnorm en het de verruiming van de bijzondere bijstand voor 
energiekosten 2023?

Beoogd resultaat (wat)
- Met de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag naar de 130% van de 

bijstandsnorm verwachten we 380 huishoudens de energietoeslag te kunnen 
verstrekken. Dit is een toename van ongeveer 100 huishoudens ten opzichte van 2022.

- Met de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten verwachten we in 
2023 in totaal 235 huishoudens te compenseren verdeeld in onderstaande 
inkomenscategorieën:

o 110 huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
o 25 huishoudens met een inkomen van 130% tot 140% van de bijstandsnorm.
o 35 huishoudens met een inkomen van 140% tot 150% van de bijstandsnorm.
o 65 huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm met een 

energielabel van D of lager.
Kader

- Participatiewet;
- Kamerbrief 36057: Wijziging van de Participatiewet in verband met de eenmalig 

categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag 
inkomen;

- Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.

Argumenten 
In onderstaande opsomming worden eerst de argumenten voor de verhoging van de 
inkomensgrens van de energietoeslag en de verruiming van de bijzondere bijstand toegelicht. 
Vervolgens worden de andere regelingen die we hebben overwogen toegelicht.

- Voor de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag naar 130% van de   
bijstandsnorm:

o Gemeenten mogen de hoogte van de inkomensgrens voor de energietoeslag zelf
bepalen.

o Vanaf 1 januari 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen in 
Woudenberg verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm. Het verhogen van de 
inkomensgrens van de energietoeslag naar 130% van de bijstandsnorm is in lijn 
met de minimaregelingen en voorkomt onduidelijkheid over de regelingen. 
Daarnaast wordt een grotere groep, waaronder ook meer werkende armen, 
bereikt door het verhogen van de inkomensgrens. 

o De financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de energietoeslag 
2023 bieden ruimte voor een verhoging van de inkomensgrens.

o De energietoeslag loopt tot eind van 2023 omdat het Rijk deze vooralsnog alleen
tot eind van 2023 heeft aangekondigd. Het is nog niet duidelijk welke eventuele 
maatregelen het Rijk na 2023 treft.
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o Bij een verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag is er een harde 
inkomensgrens. Huishoudens met een inkomen net boven de 130% van de 
bijstandsnorm kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Daarom wordt in 
dit raadsvoorstel voorgesteld om de inkomensgrens van de energietoeslag te 
verhogen in combinatie met de verruiming van de bijzondere bijstand voor 
energiekosten (zie onderstaand).

Voor de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten:
o Er is een restant van de financiële middelen van het Rijk voor de energietoeslag 

2022 van (naar verwachting) €89.000. Deze middelen kunnen in 2023 ingezet 
worden om huishoudens gericht te compenseren middels de verruiming van de 
bijzondere bijstand voor energiekosten. Om de verruiming van de bijzondere 
bijstand volledig te financieren is er €96.000 extra nodig.

 Om de verruiming van de bijzondere bijstand volledig te financieren is     
€ 96.000 aan aanvullende middelen benodigd. Het college stelt voor dit 
bedrag voor te financieren uit de algemene reserve. Voor het jaar 2022 
wordt een overschot op het jaarresultaat voorzien van een bedrag groter 
dan deze aanvullende middelen. Dit overschot wordt deels veroorzaakt 
door de bekostiging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Woudenberg. Tijdens eerdere vergaderingen van uw gemeenteraad is 
door raadsleden aangegeven dat deze overschotten mogelijk kunnen 
worden ingezet voor Woudenbergers die het in deze tijden moeilijk 
hebben. Dit overschot wordt bij de verwerking van de jaarrekening 
normaliter toegevoegd aan de algemene reserve. Het college vraagt u nu 
om een voorfinanciering uit die algemene reserve, welke bij de 
jaarrekening 2022 wordt gecompenseerd door het overschot uit 2022. 

o Huishoudens met een inkomen net boven de 130% van de bijstandsnorm 
ontvangen geen energietoeslag. Met de verruiming van de bijzondere bijstand 
voor energiekosten kunnen ook zij (naar draagkracht) een compensatie 
ontvangen. 

o Huishoudens met slecht geïsoleerde woningen kunnen een hoger gebruik 
hebben zonder dat zij de mogelijkheden hebben om te besparen op de 
energierekening. Deze regeling compenseert een gedeelte van het verschil 
tussen het termijnbedrag van de energiekosten en het prijsplafond. Het 
prijsplafond biedt namelijk al deels compensatie voor de gestegen 
energiekosten.

o Naar verwachting van het Rijk valt landelijk 50% tot 60% van de huishoudens 
met hun volledige energieverbruik onder het prijsplafond. Bij lage inkomens is de
verwachting dat dit percentage hoger is omdat zij vaak in tussenwoningen of 
appartementen wonen die een lager verbruik hebben dan bijvoorbeeld 
hoekwoningen of vrijstaande huizen. 

o Voor inkomens boven de 130% van de bijstandsnorm wordt een 
draagkrachtprincipe gehanteerd. Dit betekent dat 35% van het inkomen boven 
de 130% van de bijstandsnorm als eigen bijdrage wordt gezien. Een 
tweepersoonshuishouden heeft bijvoorbeeld een inkomen van €1.907. Dit is 
€100 boven de bijstandsnorm. Het huishouden dient zelf 35% van die €100, 
ofwel €35 te betalen. De bijzondere bijstand wordt verlaagd met €35 per maand.

o De regeling geldt met een draagkrachtprincipe van 35% voor aanvragers  binnen
alle inkomenscategorieën tot 150% van de bijstandsnorm. Inwoners met een 
hoger inkomen hebben vaak de financiële middelen om de prijsstijgingen van de 
energiekosten zelf op te vangen.

o Boven een totale energierekening van €400 (incl. prijsplafond) wordt in principe 
geen compensatie geboden om te voorkomen dat er een financiële prikkel 
ontstaat om meer te verbruiken. 

o Bij huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm en een 
energielabel van D of lager wordt de grens van €400 niet gehanteerd. De 
schatting is dat er in Woudenberg +/- 65 huishoudens zijn die in deze doelgroep 
en inkomenscategorie vallen.  Wel wordt er een maximale compensatie 
gehanteerd voor deze groep van €150 per maand. Een hogere vergoeding zou 
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het verschil in compensatie tussen energielabel C en D erg hoog maken. De 
maximale compensatie voor gehuwden met een inkomen van 135% van de 
bijstandsnorm met een energielabel C is €126 per maand. Voor hetzelfde 
huishouden met een energielabel D of lager bedraagt de compensatie €150 per 
maand. Daarnaast wordt het financiële risico voor de gemeente aanzienlijk 
groter zonder deze grens. 

o Chronisch zieken kunnen aanspraak maken op de reeds bestaande bijzondere 
bijstand voor stookkosten. Deze vergoedt het verschil tussen de gemiddelde 
kosten van het verbruik voor een desbetreffende woning en de daadwerkelijke 
energierekening. 

o Aanvragers van de regeling wordt geadviseerd om gebruik te maken van de 
verduurzamingsmaatregelen van de gemeente waaronder de energiecoaches 
om hun verbruik te verminderen. 

o De regeling loopt tot het eind van 2023 omdat het verloop van de energieprijzen 
niet te voorspellen is. Noch is bekend welke maatregelen het Rijk gaat treffen in 
2024.

Andere opties die zijn overwogen.
- In de totstandkoming van dit voorstel hebben we een integrale afweging gemaakt met 

als uitgangspunt het helpen van de lage inkomens en maatwerk te bieden voor hen die 
net boven de inkomensgrens van bepaalde regelingen vallen maar wel hard getroffen 
worden door de hoge energieprijzen. Uit deze analyse waarbij ook regelingen van 
andere (regio) gemeenten zijn geanalyseerd, blijkt dat de bijzondere bijstand voor 
energiekosten de regeling is die het meeste maatwerk biedt omdat deze rekening houdt
met het verbruik en het inkomen van de huishoudens. Onderstaande andere 
mogelijkheden zijn onderzocht en er is bewust voor gekozen deze voor te stellen:

o Verder verhogen van de inkomensgrens van de energietoeslag   
De inkomensgrens van de energietoeslag zou verder verhoogd kunnen worden. 
Hiermee wordt er niet gekeken naar het energieverbruik van de individuele 
huishoudens. Bovendien krijgen huishoudens met een inkomen van bijv. 130% 
van de bijstandsnorm dezelfde hoogte van compensatie als huishoudens met 
een inkomen van 140% van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn de kosten erg 
hoog. Bij een verhoging van de inkomensgrens naar bijvoorbeeld 150% van de 
bijstandsnorm zouden de kosten minstens €700.000 bedragen (bij hetzelfde 
bereik van de doelgroep als in 2022). Een hoger bereik dan verwacht zou tevens 
een groot financieel risico met zich meedragen. 

o Energietoeslag met een geleidende schaal:  
Bij deze regeling zou er bij de verschillende inkomenscategorieën een andere 
hoogte van compensatie kunnen worden gehanteerd. Bijvoorbeeld bij een 
inkomenscategorie 0-130%: €1.300, van 130% - 140%: €975, en van 140%-
150%: €650. Dit is ook een vrij generieke maatregel waarbij geen rekening 
gehouden wordt met het daadwerkelijke energieverbruik. Huishoudens die 
buiten hun schuld een hoger verbruik hebben, bijvoorbeeld door een slecht 
geïsoleerde woning of door medische omstandigheden, worden evenveel 
gecompenseerd als huishoudens die een lager verbruik hebben. 

o Noodfonds:  
Met het Noodfonds wordt een tekort op het huishoudboekje van huishoudens 
vergoed. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten en de (noodzakelijke) 
uitgaven voor inkomensgroep tot 150% van de bijstandsnorm. Het verschil 
tussen de inkomsten en de uitgaven wordt gecompenseerd. In de Participatiewet
is wettelijk bepaald dat extra inkomsten worden gekort op de bijstandsuitkering. 
Inkomsten in de vorm van bijzondere bijstand worden niet gekort op de 
bijstandsuitkering. Het kabinet is voornemens om giften tot €1.200 vrij te laten 
van deze verrekening. Minister beoogt dit pas vanaf 2024 te verankeren in 
wetgeving. Bovendien zouden alle toekenningen van het noodfonds eventuele 
giften van het eigen netwerk beperken.  

Duurzaamheid en Inclusie
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Met deze regelingen wordt voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in de financiële 
problemen komen en schulden opbouwen. Het versterkt de financiële weerbaarheid in een tijd 
dat de koopkracht onder druk staat. Mensen met schulden hebben een aangetoond verhoogd 
risico op fysieke- en mentale gezondheidsproblemen. Woudenbergers met hoge schulden 
kunnen terecht bij de schuldhulpverlening van Woudenberg. Woudenbergers met beginnende 
schulden kunnen ook hulp krijgen van IDH Schuldhulpmaatje. De Kleine Schans wijst inwoners 
met financiële problemen actief op deze mogelijkheden. Financiële problemen leiden ook vaak 
tot eenzaamheid en verminderde participatie en heeft effect op de opvoeding en gezondheid 
van kinderen. Daarnaast draagt deze regeling bij aan de verduurzaming van woningen. 
Aanvragers van de regeling worden gestimuleerd om hun huizen te verduurzamen en worden 
op de energiemaatregelen van de gemeente gewezen waaronder de energiecoaches. 

Maatschappelijke participatie
Bij de totstandkoming van dit advies zijn de collega’s van Coöperatie de Kleine Schans nauw 
betrokken. Daarnaast is ook bij IDH Schuldhulpmaatje geïnventariseerd waar de doelgroep 
behoefte aan heeft. Uit de consultatie met voorgenoemde kwam naar voren dat huishoudens 
met een laag inkomen het meest geholpen zijn met een maatwerkoplossing.

Beoogd resultaat (hoe)
Het resultaat van de regelingen kunnen worden gemeten aan de hand van het aantal 
huishoudens dat is bereikt en de bedragen die aan hen zijn uitgekeerd.

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Aart van de 
Bovenkamp

De extra uitgaven ad. € 96.000 voor de verhoging van de inkomensgrens energietoeslag 2023 
en de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten is als volgt berekend: 

Inkomsten (€) Uitgaven(€)
Energietoeslag 2022* 459.000 370.000
Energietoeslag 2023 (verhoging 
inkomensgrens naar 130%)

475.000 492.000

Individuele bijzondere bijstand voor 
energiekosten

180.000

Extra inkomsten bijzondere bijstand 
2022

12.000

Totaal 946.000 1.042.000
Tekort 96.000

*Het overschot van de energietoeslag 2022 bedraagt, naar verwachting, €89.000. De 
verwachte uitgaven bedragen €370.000 en de inkomsten van het Rijk bedragen €459.000 voor 
2022.

- Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven. 
- Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: eerste financiële

tussenrapportage 2023 en de najaarsrapportage 2023.
- voorstel is om de extra uitgaven van € 96.000 vanuit de algemene reserve voor te 

financieren. 

Toelichting:
In de begroting van 2023 zijn deze budgetwijzigingen niet opgenomen. De gemeentelijke 
regelingen worden afgestemd op de landelijke regelingen. Ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2023 was nog niet duidelijk welke maatregelen het Rijk voor 2023 zou treffen om de 
gevolgen van de gestegen energiekosten te compenseren. Hierdoor was destijds ook niet 
duidelijk wat voor (aanvullende) gemeentelijke regelingen wenselijk zou zijn, hoe deze zouden 
moeten worden ingericht en wat de eventuele financiële gevolgen hiervan zijn. Daarnaast was 
destijds nog geen duidelijke inschatting te maken van het overschot van de middelen van de 
energietoeslag 2022.
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Zoals onder argumenten is toegelicht, stelt het college voor om het bedrag van € 96.000 voor 
te financieren uit de algemene reserve en bij de jaarrekening 2022 (een gedeelte van) het 
overschot veroorzaakt door de bekostiging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in te 
zetten ter compensatie van de voorfinanciering uit de algemene reserve. Indien de raad hiertoe
besluit zal dit apart gealloceerd worden bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2022.. 
Indien het geschatte bedrag van € 96.000 uiteindelijk hoger uitvalt zullen deze extra uitgaven 
ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Hierover wordt gerapporteerd aan de 
raad via de najaarsrapportage 2023. 

Risico’s:
- De bijzondere bijstand voor energiekosten moet worden aangevraagd bij Coöperatie de 

Kleine Schans (CDKS). Huishoudens met een laag inkomen weten niet altijd hun weg 
naar CDKS te vinden. Hierdoor is er een risico dat het bereik lager uitvalt dan verwacht. 
Door middel van een communicatiecampagne beogen we zoveel mogelijk huishoudens 
te bereiken.

- Huishoudens met een inkomen boven de 150% van de bijstandsnorm kunnen geen 
aanspraak maken op de regeling. Hierdoor is er een verschil in inkomen van 
huishoudens die wel binnen de voorwaarden passen en zij die niet binnen de 
voorwaarden passen. Met het draagkrachtprincipe wordt het verschil beperkt. 
Bovendien hebben huishoudens met een inkomen boven 150% van de bijstandsnorm 
hebben vaak zelf de financiële middelen om de stijging in energiekosten op te vangen.

Financiële risico’s 
- Het geschatte overschot van de energietoeslag ad. € 89.000 is gebaseerd op een 

gerealiseerd bereik van 75% van de doelgroep tot zaterdag 24 december 2022. 
Aanvragen voor deze toeslag kunnen nog tot 1 april 2023 ingediend worden. Hierdoor 
kunnen de uitgaven voor energietoeslag 2022 hoger uitvallen en het overschot van de 
financiële middelen voor de energietoeslag 2022 afnemen. Als gevolg zullen de 
uitgaven voor de energietoeslag 2023 naar verwachting ook hoger uitvallen.

- Het bereik van de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten schatten 
wij op 30% van de huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. In de 
schatting wordt rekening gehouden met het aantal huishoudens met een energielabel 
van D of lager.  Belangrijk uitgangspunt bij deze schatting is de verwachting van het 
Rijk dat landelijk 50% tot 60% van de huishoudens onder het prijsplafond vallen en dat 
dit percentage waarschijnlijk hoger ligt onder huishoudens met een lager inkomen. Met 
dit bereik bedragen de kosten van de bijzondere bijstand voor energiekosten €180.000. 
Indien het bereik afwijkt van de schatting kunnen de kosten meer/minder bedragen dan 
de €180.000 (bij een bereik van deze regeling van 40% zijn de kosten van de 
verruiming van de bijzondere bijstand €240.000. Bij een bereik van 20% bedragen de 
kosten €120.000).

- De kosten van de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten zijn 
berekend aan de hand van het bereik van de doelgroep die in de verschillende 
inkomenscategorieën vallen. Dit is gebaseerd op cijfers van 2022. Per januari 2023 is de
hoogte van de bijstandsuitkering met 10% gestegen. Dit is landelijk bepaald. Hierdoor is
er een kans dat meer werkende armen in de doelgroep vallen omdat de bijstandsnorm 
10% omhoog is gegaan en de lonen mogelijk niet of niet met eenzelfde percentage. 
Echter, het minimumloon is ook verhoogd en de arbeidskorting en heffingskorting 
stijgen. Aangezien zowel de bijstandsuitkeringen als de lonen en arbeidskortingen 
omhoog gaan, wordt niet verwacht dat dit een groot effect heeft op de grootte van de 
doelgroep. 

Aanpak/uitvoering
Na instemming van de gemeenteraad met dit raadsvoorstel ontvangen huishoudens met een 
bijstandsuitkering een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023. Middels de 
beschikking worden zij tevens geïnformeerd over de verruiming van de bijzondere bijstand voor
energiekosten waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken. Per 1 maart 2023 kunnen 
huishoudens met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de bijzondere bijstand voor 
energiekosten van 2023. Via verschillende communicatiekanalen van de gemeente (o.a. 
sociale media en pers) wordt breed gecommuniceerd over de bijzondere bijstand voor 
energiekosten en de verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag. 
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Conclusie
Door in te stemmen met een verhoging van de inkomensgrens van de energietoeslag in 2023 
en de verruiming van de bijzondere bijstand voor energiekosten kunnen huishoudens in 
Woudenberg met een laag inkomen een passende compensatie ontvangen voor de gestegen 
energieprijzen.

Communicatie
Communicatie over de voorgestelde regelingen wordt opgenomen in de communicatiekalender
over (energie) armoede. De regelingen worden bekend gemaakt bij de inwoners van 
Woudenberg middels de verschillende communicatiekanalen van zowel de gemeente als 
Coöperatie de Kleine Schans. Dit wordt gedaan middels persberichten in de Let Op 
Woudenberg en de Woudenberger, berichten op de websites van de gemeente Woudenberg en
De Kleine Schans en sociale mediaberichten op de Facebook- en Instagrampagina’s van de 
gemeente Woudenberg en de Kleine Schans.

Bijlage
- Bijlage 1: rekenvoorbeelden bijzondere bijstand voor gezinnen

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris burgemeester
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