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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de tegemoetkoming van het Ministerie in verband 
met de stijgende energieprijzen 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we het volgende besloten: 
In afwachting van de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op dit 
moment nog geen uitvoering te geven aan de tegemoetkoming in verband met energiearmoede 
 
Toelichting 
Het Kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld om huishoudens met een lager inkomen te ondersteunen bij 
de stijgende energieprijzen. Dit betreft een eenmalige generieke tegemoetkoming. Op dit moment is het 
Ministerie bezig met het opstellen van richtlijnen. 
 
De stand van zaken is op dit moment dat het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Divosa 
en de VNG deze regeling nu formeel aan het uitwerken zijn. 
De planning van het Ministerie is dat de uitwerking waarschijnlijk nog tot eind februari/begin maart zal duren. 
 
Er is gekozen voor een generieke uitkering omdat maatwerk in deze groep niet uitvoerbaar is voor 
gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en het is de bedoeling dat zij het bedrag 
automatisch ontvangen. Andere groepen die in aanmerking komen maar niet automatisch worden bereikt 
waaronder de groep die bij het UWV bekend is, AOW-gerechtigden en zelfstandigen met een laag inkomen 
kunnen zich bij onze gemeente melden. Hierover zal te zijner tijd dan ook een uitgebreide communicatie 
gaan plaatsvinden. 
 
Ambtelijk gezien wordt het niet verstandig geacht op de zaken vooruit te lopen en alvast uitvoering geven 
aan deze tegemoetkoming. Dit dan wel om de volgende redenen: 

 Financieel perspectief. De middelen die wij beschikbaar krijgen en de verantwoording van deze 

middelen zijn nog niet bekend. 

 Juridisch perspectief. Divosa, VNG en het Ministerie zijn bezig met het opstellen van de richtlijnen om 

uitvoering te kunnen geven aan deze tegemoetkoming. Als wij als gemeente specifieke doelgroepen 

zelf gaan aanwijzen zonder de beschikking te hebben over de richtlijnen en daardoor dus geen eigen 

toetsingskader kunnen hebben, werken wij als gemeente willekeur in de hand en zijn wij hierop 

aanspreekbaar. Daarnaast zouden wij ook tegen de de AVG in handelen als we nu al 

 



persoonsgegevens zouden opvragen en verwerken van specifieke doelgroepen die mogelijk al dan 

niet onder de richtlijn van het Ministerie vallen. 

 Maatschappelijk perspectief. Door het niet hebben van de richtlijnen zou er sprake kunnen zijn van 

willekeur. 

 
Er is inmiddels ook al een samenwerking gezocht met onze afdeling Duurzaamheid. Waarschijnlijk bedienen 
wij dezelfde doelgroep en kunnen wij elkaar ondersteunen. Zij ontvangen namelijk ook middelen in verband 
met energiearmoede. Zij moeten deze besteden aan besparende middelen in verband met het tegengaan 
van hoge energierekeningen. 
 
Note: Alle Twentse gemeenten zijn in afwachting van de te ontvangen richtlijnen en de middelen die hiervoor 
beschikbaar worden gesteld. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


