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Voorstel tot inzet budget ten behoeve van uitkeren energietoeslag doelgroep 
120%-130% wettelijke sociaal minimum.
Bevoegde portefeuillehouder: Jaco van Erk

Gevraagd besluit
1. Het overgebleven budget van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) in 
te zetten voor het uitkeren van een energietoeslag voor de doelgroep met een inkomen tussen de 
120%-130% van het wettelijke sociaal minimum.

Inhoud
Inleiding
De energietoeslag is een rijksregeling die ziet op een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 
2022 voor minima. De regeling kende in eerste instantie een bedrag van € 800,- per huishouden toe 
aan minima met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Hiervoor ontvangt 
de gemeente compensatie van het rijk. In de Drechtsteden is regionaal aanvullend besloten om aan 
de doelgroep met een inkomen tussen 120%-130% WSM, een toeslag te verstrekken van € 600,-. 
Ook deze groep heeft een zodanig laag inkomen dat velen een hoge financiële druk voelen als gevolg 
van de stijgende energiekosten. Dit wordt bekostigd uit eigen middelen. U bent hier op 7 april 2022 via 
een raadsinformatiebrief over geïnformeerd (2022-0051650) 
Het rijk heeft op 5 juli besloten om de toeslag voor de doelgroep tot 120% WSM te verhogen met 
€500,-. Het voorstel dat nu voorligt is of u kunt besluiten om budget in te zetten om ook aan de 
doelgroep 120%-130% WSM deze verhoging te kunnen uitkeren. 

Beoogd effect
Besluitvorming over inzet van extra financiële middelen om ook minima met een inkomen 120-130% 
WSM extra tegemoet te komen in hun energiekosten. Zodat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat zij 
financieel in de knel komen als gevolg van de sterk stijgende kosten voor energieverbruik. 

Argumenten
1.1 Inzet budget TONK voor doelgroep met steeds hogere financiële nood.
De doelgroep met een inkomen tussen 120-130% WSM valt niet binnen de rijksregeling 
Energietoeslag. Gemeenten ontvangen voor deze groep geen financiële compensatie van het rijk. De 
financiële druk die mensen in deze doelgroep ervaren door de sterke stijging van de energiekosten 
wordt echter, net als de groep tot 120% van het WSM, steeds hoger. 
Het budget van de TONK was eerder bedoeld voor tegemoetkoming in noodzakelijke kosten (onder 
meer woonlasten) voor mensen die als gevolg van Corona in de financiële problemen kwamen. 
Doordat de kosten voor deze regeling via de GR Sociaal uit een ander budget konden worden 
betaald, is het TONK-budget in onze begroting als reserve blijven staan. Dit budget kan nu alsnog 
aangewend worden als tegemoetkoming voor mensen die hun noodzakelijk kosten voor energie 
moeilijk kunnen opbrengen als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen. 

Kanttekeningen
N.v.t.
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Financiën
Voor de 2e tranche energietoeslag kan voor de doelgroep 120%- 130% WSM verschillende keuzes in 
scenario's gemaakt worden. Deze doelgroep kan een verhoging van de energietoeslag gegeven 
worden van respectievelijk € 500, € 300 en € 0. Ten opzichte van de Rijksmiddelen resulteert per 
scenario een tekort van resp. € 60.000. € 42.000 en € 15.000. Dit tekort kan worden afgedekt met de 
beschikbare Tonk-middelen uit de coronareserve.  

Uitvoering
De GR Sociaal voert de regeling uit.

Communicatie & participatie
De communicatie wordt gedaan via de GR Sociaal. Inwoners die eerder in aanmerking kwamen 
krijgen automatisch de verhoging. 
Daarnaast wordt vanuit de integrale aanpak extra inzet gepleegd om het deel van de doelgroep die 
nog geen toeslag heeft aangevraagd, te bereiken en te wijzen op de mogelijkheden.  

Duurzaamheid & ecologie
N.v.t.

ICT
n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,



3/3

CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Het overgebleven budget van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) in te 
zetten voor het uitkeren van een energietoeslag voor de doelgroep met een inkomen tussen de 120%-130% 
van het wettelijke sociaal minimum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


