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Vraag Antwoord

RV – pagina 8: ‘ Daarnaast wordt gekeken naar het verbruik van de 
inwoners. Hoe hoger het termijnbedrag hoe hoger de compensatie’ :

Verbruik en termijnbedrag zijn twee verschillende dingen;

1. Kijkt u nu concreet naar het termijnbedrag wat een huishouden 
betaald?

2. Of kijkt u naar het werkelijke verbruik wat een huishouden 
verbruikt?

3. Als het uiteindelijke verbruik lager is dan de termijnbedragen, 
hoe gaat u dat toetsen?

4. Het werkelijke verbruik, op jaarbasis, zien huishoudens pas bij de 
eindafrekening. Hoe gaat u controleren of het werkelijke verbruik
in samenhang is met de compensatie die men heeft ontvangen?

1. Ja, er wordt gekeken naar het termijnbedrag wat een huishouden betaald.
2. Bij de aanvraag van de energietoeslag wordt gekeken naar het termijn bedrag 

dat de energieleverancier heeft vastgesteld. De energieleverancier schat dit in op
basis van wat er in de afgelopen jaren is verbruikt. Voor de compensatie is 
gekozen om uit te gaan van het termijnbedrag. Dit omdat bij er bij het werkelijke 
verbruik elke maand een toetsing plaats moet vinden en een ander bedrag 
toegepast moet worden. Dit vraagt extra capaciteit bij de Kleine Schans. 
Daarnaast worden de termijnbedragen van de energieleveranciers gemiddeld 
gedurende het jaar. Hierdoor zijn de werkelijke kosten in de wintermaanden vaak 
hoger dan het termijnbedrag. In de zomer is dit andersom. Indien er naar het 
werkelijke verbruik wordt gekeken wordt de compensatie in de zomermaanden 
lager dan het termijnbedrag. Hierdoor kunnen er schulden ontstaan. 

3. Na het aflopen van het energiecontract moet de een aanvrager een nieuwe 
aanvraag indienen. Een eventuele teruggave als gevolg van een lager verbruik 
dan het termijnbedrag wordt dan verrekend met de eventuele nieuwe 
compensatie. 

4. Na het aflopen van het energiecontract moet de aanvrager een nieuwe aanvraag 
doen. Bij de nieuwe aanvraag wordt de jaarrekening van de aanvrager getoetst. 
Een eventueel overschot wordt verrekend met de nieuwe compensatie. 

Algemeen: hypothetisch – Als gas/elektra prijzen weer op het niveau van 
2021 komen en daarmee ondersteuning niet nodig zou zijn, welk 
mechanisme gebruikt u dan om te toetsen of er nog sprake zou moeten 
zijn van een energietoeslag?

De energietoeslag geldt voor huishoudens die binnen de doelgroep passen. Dit is niet 
afhankelijk van de gas- en elektraprijzen. Bij de bijzondere bijstand voor energiekosten 
wordt wel gekeken naar de energieprijzen. Huishoudens hebben een vast of variabel 
energiecontracten. Indien de energieprijzen dalen hebben huishoudens met een vast 
contract hier geen profijt van. Mochten de energieprijzen significant dalen wordt gekeken
hoe de werkwijze aangepast kan worden. 

U zet het overschot van gelden in welke voortkomen uit de opvang van 
Oekraïners. Hoe kunt u zeker zijn dat deze gelden bij de jaarrekening nog 

Naar verwachting blijft er een substantieel bedrag over van de middelen opvang 
Oekraïne. De gelden voor de opvang Oekraïne zijn bij de jaarrekening 2022 nog 
beschikbaar aangezien Woudenberg niet voornemens is om uit coulance een teruggave 
te doen aan het Rijk. 
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beschikbaar zijn gezien de beantwoording van de technische vragen en 
reactie van het college dat het rijk uit coulance gemeentes om of een 
teruggave kan vragen of extra diensten te leveren voor dit geld.

College gaf aan dat pas bij de jaarrekening de gelden, los van de hoogte, 
een bestemming krijgen in de jaarrekening, waarom neemt u hierop een 
voorschot in afwijking van de uitspraken van het college?

De verwachting is dat er een substantieel bedrag aan middelen betreffende opvang 
Oekraïne overblijft. De kosten van de voorgestelde regeling kunnen ruimschoots gedekt 
worden uit deze middelen. Het klopt dat bij de bespreking van de najaarsrapportage 
2022 vanuit het college is aangegeven dat er pas bij de jaarrekening 2022 een voorstel 
komt voor de besteding van het definitieve positieve resultaat. Omdat de begroting 2023 
geen ruimte biedt voor deze extra uitgaven en de urgentie groot is, willen we per 
uitzondering niet wachten op een definitieve jaarrekening omdat die pas eind juni wordt 
vastgesteld. Woudenbergers ondervinden nu al financiële problemen als gevolge van de 
gestegen (energie) prijzen. 

Het verwachte overschot in 2022 € 89.000 (stand 24-12-2022) maar 
mensen kunnen nog aanvragen voor 2022 tot 1-4-2023. Indien er wel 
maximaal aangevraagd/uitgekeerd wordt zou dan mogelijk het financiële 
risico boven de 96.000 euro uitkomen?

 (maximaal 96 + 89 = € 185.000 plus eventueel andere risico’s)

Momenteel is 76% van de doelgroep van de energietoeslag voor 2022 bereikt. Hierdoor is
voor 2022 nog € 89.000 over voor de energietoeslag 2022. Aanvragen kunnen worden 
ingediend tot 1 april 2023. Vanaf november is de communicatie over de regeling 2022 
geïntensiveerd. Wij achten de kans dat de uiteindelijke kosten hoger zullen zijn dan het 
budget 2022, laag.  De berekening van de budgetaanvraag van € 96.000 is gebaseerd op
diverse cijfers. Als uiteindelijk blijkt dat een hoger aantal inwoners de energietoeslag voor
2022 danwel 2023 aanvragen, vallen de uiteindelijke kosten inderdaad hoger uit dan de 
nu ingeschatte € 96.000. Het financiële risico hiervan staat omschreven in het 
raadsvoorstel.

In hoeverre is het mogelijk om de energiecoaches pro-actief langs huizen 
te laten gaan. Wijkgericht, ect, etc??

De energiecoaches gaan dit jaar wijkgerichte straatgesprekken voeren. Deze acties 
worden aangekondigd bij de inwoners van Woudenberg. Na aanleiding van deze 
straatgesprekken kunnen de energiecoaches een afspraak maken voor een persoonlijk 
adviesgesprek. 
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