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Sinds het najaar van 2021 zijn de gasprijzen flink gestegen waardoor bij veel mensen de 

energierekening een stuk hoger is geworden. Recent onderzoek van TNO laat zien dat ongeveer 

550 duizend huishoudens te maken hebben met energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, 

wonen vaak in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. In de gemeente 

Renkum wonen ongeveer 1500 huishoudens met een minimuminkomen (tot 120% van de 

bijstandsnorm). Het kabinet heeft besloten om voor huishoudens met lage inkomens 2 

gemeentelijke tegemoetkomingen in te stellen. De 2 tijdelijke regelingen betreffen: 

• een eenmalig compensatiebedrag  

• middelen voor gemeenten te besteden aan isolatiemaatregelen 

Daarmee kan enerzijds direct worden bespaard op het energieverbruik en anderzijds wordt de 

hogere energierekening voor inwoners met lage inkomens deels gecompenseerd. Deze 2 regelingen 

komen bovenop de tijdelijke verlaging van de energiebelasting van ongeveer € 400 die ieder 

huishouden van het rijk krijgt in 2022. 

 

Deze raadsbrief beschrijft hoe wij uitvoering geven aan de tijdelijke regelingen. 

 

Eenmalige energietoeslag minima 

Hoogte toeslag en omvang doelgroep 

Rond de 1500 huishoudens in onze gemeente hebben een inkomen tot 120% van de geldende 

bijstandsnorm. Een deel hiervan heeft op voorhand geen recht op de energietoeslag (o.a. verblijf in 

inrichting, jonger dan 21 jaar). Het grootste deel kan in aanmerking komen voor de energietoeslag 

van € 800,-. We proberen zoveel mogelijk huishoudens te bereiken om hier gebruik van te maken. 

Dat doen we door: 

a. Ambtshalve toekenning: circa 500 huishoudens met een bijstandsuitkering (inclusief de 

aanvullende bijstand aan ouderen door de SVB) hebben de toeslag medio mei automatisch 

uitbetaald gekregen; 

b. Aanschrijflijst: 265 huishoudens met een miniminkomen die bij ons bekend zijn hebben we 

aangeschreven met de oproep een aanvraag in te dienen. Dit zijn bijv. inwoners met een 

Gelrepas of een andere minimaregeling;  
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c. Overige minima niet bij de gemeente bekend: het grootste deel is niet bij de gemeente 

bekend. We proberen van deze groep zoveel mogelijk inwoners te bereiken via herhaalde 

algemene communicatie en door het informeren van ketenpartners. 

 

Inmiddels heeft het kabinet op 5 juli jl. toegezegd het richtbedrag van de tegemoetkoming te 

verhogen van € 800,- naar € 1.300,-. Zodra hierover meer informatie bekend is, zullen wij stappen 

ondernemen om deze uitbreiding uit te voeren. 

 

Aantal aanvragen en middelen 

Naast de ambtshalve toekenningen zijn in totaal 490 aanvragen ingediend (stand per 30-6). Vanaf 

het begin is al extra fte ingezet, en deze inzet is recent verhoogd vanwege het grote aantal 

aanvragen.  

Uit de meicirculaire blijkt dat we € 985.000 ontvangen voor de energietoeslag waar we 

aanvankelijk rekening gehouden met een bedrag van € 875.000. € 60.000 daarvan is gereserveerd 

voor uitvoeringskosten.  

 

Stand per 30-6: 
  Aantal Uitgaven in € 
Ambtshalve toekenningen 469 375.200 
Ingediende aanvragen 
  

Waarvan ingetrokken 
Waarvan toegekend 
Waarvan afgewezen 

Nog openstaand 

490 
  

15 
147 
37 
291 

  
  
  

117.600 
  

Verplichting bij 100% 
toekenning:232.800 

Uitvoeringskosten   60.000 
      
Totaal ontvangsten 
meicirculaire 

  985.000 

Totaal uitgaven   552.800 
Totaal verplichtingen   232.800 

  
  
Huishoudens met een inkomen vanaf 120% van de bijstandsnorm 

Bij de keuze om de energietoeslag toe te kennen tot een inkomen van 120% van de 

bijstandsnorm, is aangesloten bij de grens van ons minimabeleid. Er zijn situaties waarin een 

huishouden bijv. € 70,- per maand ‘teveel’ verdient en geen recht heeft, maar de energierekening 

wel met € 200,- per maand omhoog is gegaan. Deze huishoudens lopen het risico dat zij 

onvoldoende middelen over houden om van te leven na het betalen van de vaste lasten. Het rijk 

heeft bepaald dat deze huishoudens een beroep op individuele bijzondere bijstand kunnen doen 

voor de hoge energielasten. Het is aan gemeenten om te beoordelen wie hiervoor in aanmerking 

komen, en ook welk deel van de kosten voor bijstand in aanmerking komen.  

In Renkum willen we hier een integrale aanpak voor inzetten. Naast financiële compensatie zetten 

we in op het verlagen van het verbruik, en onderzoeken we samen met de inwoner of de 

inkomsten en uitgaven in balans zijn. We zoeken hierbij ook het overleg met gemeenten in de 

regio en maken daarbij gebruik van elkaars expertise. 

 

Isolatiemaatregelen   

Voor het treffen van isolatiemaatregelen heeft het kabinet eind vorig jaar €150 miljoen beschikbaar 

gesteld. Hiermee kunnen gemeenten huishoudens die het hardst getroffen worden door de hoge 

energierekening (op korte termijn) ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De 

middelen zijn als specifieke uitkering (SPUK) in januari 2022 aan gemeenten uitgekeerd naar rato 

van het aantal mensen dat in energiearmoede leeft volgens een rapport van TNO.  
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Het gaat voor de gemeente Renkum om een bedrag van €361,061. Vervolgens heeft het kabinet op 

11 maart 2022 maatregelen aangekondigd om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de 

sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Eén van de maatregelen betreft de extra 

inzet op energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energiegebruik 

van  

huishoudens – in het bijzonder met energiearmoede – kan worden verlaagd. Deze middelen komen 

boven op het bedrag wat gemeenten begin dit jaar hebben ontvangen. Voor Renkum gaat het om 

ongeveer €525.000. Deze middelen kunnen besteed worden aan veel verschillende maatregelen en 

activiteiten. Dat kan gaan van het plaatsen van energiedisplays en radiatorfolie tot het toepassen 

van vloer en spouwmuurisolatie. Ook is het mogelijk dat buurtteams en energiecoaches 

huishoudens hierbij ondersteunen. Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn om 

huishoudens te ondersteunen krijgen gemeenten een grote mate van vrijheid bij de besteding van 

de middelen, zolang de aanpak maar tot doel heeft de energierekening van huishoudens die te 

maken (kunnen) hebben met energiearmoede te verlagen.  

 

Om op korte termijn te komen tot een gedragen plan van aanpak voor de besteding van deze 

middelen hebben we samen met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een procesaanpak opgesteld. 

Deze aanpak is als volgt: 

 

1. Startgesprek met gemeente  

2. Voorgesprek betrokken partijen  

3. Snelkookpansessie (6 juli) 

4. Aan de slag met uitvoering (na de zomer) 

 

Met deze aanpak ontwikkelen we in (relatief) korte tijd een dorpsgerichte aanpak voor de 

ondersteuning van huishoudens die met energiearmoede te maken hebben die gedragen wordt 

door de betrokken partijen en die goed uitvoerbaar is binnen de bestaande kaders (tijd en geld). 

Het plan moet zowel gekoppeld zijn aan het verkleinen van armoede in bredere zin als het bereiken 

van energiebesparing.  

 

Een zeer belangrijke stap voor het slagen van dit hele proces is het selecteren van de deelnemers 

aan de snelkookpansessie. Vanuit de gemeente zijn diverse partijen aangedragen en deze zijn door 

de Leefbaarheidsalliantie benaderd voor een voorgesprek. Deze partijen hadden vervolgens ook 

weer de mogelijkheid om andere deelnemers voor te dragen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 

een avond waarbij er zo’n 24 verschillende partijen aanwezig waren. Deelnemers waren onder 

andere Vivare, Stichting Rechtswinkel Renkum, Vallei Energie, Energiebank regio Arnhem, Stichting 

Leergeld, Renkum voor Elkaar, vertegenwoordigers van diverse wijkinitiatieven en 

ervaringsdeskundigen.  

 

Nu de snelkookpansessie is doorlopen kan het plan worden opgesteld. Dit plan wordt voorgelegd 

aan het college omdat het college de zeggenschap heeft over de besteding van de SPUK-gelden. 

De gemeente zal achteraf via de SiSa-systematiek verantwoording moeten afleggen. Deze 

verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van de gemeente en wordt gecontroleerd door de 

accountant. Het plan zal u ter informatie worden toegestuurd.  

 

Tot slot 

Energiearmoede kan alleen duurzaam verminderd worden door een integrale aanpak. Daarom 

zetten we naast het verstrekken van een tegemoetkoming aan minima ook in op het verlagen van 

het energieverbruik door eenvoudige bespaaracties en op welke wijze we meer woningen beter 

kunnen isoleren. 
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Met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

K. (Karen) Coesmans A.M.J. (Agnes) Schaap 


