
 
 
MAR-advies: Beleid eenmalige energietoeslag. 
 
Waarom dit advies 
De MAR heeft met verbazing uit de media moeten vernemen dat uw college een besluit heeft 
genomen over de “Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Brummen” zonder 
vooraf geconsulteerd te zijn. De MAR heeft daarom besloten over dit beleid een ongevraagd 
advies uit te brengen. 
 
Beleidsruimte voor de gemeente 
Gemeenten bepalen zelf de voorwaarden, wat er onder “laag inkomen” moet worden verstaan 
en welk inkomen in aanmerking genomen moet worden. Er gelden voor de gemeente geen 
bindende richtlijnen. De regeling biedt dus veel mogelijkheden om deze toeslag te integreren in 
het lokale minimabeleid en deze kwetsbare burgers adequaat te compenseren. 
 
De groep die bekend is bij de gemeente 
In het beleidsplan maakt de gemeente onderscheid tussen huishoudens die bekend zijn omdat zij 
al een bijstandsuitkering ontvangen en de overige die niet bekend zijn bij de gemeente maar wel 
een inkomen hebben < 120% van de bijstandsnorm. 
De eerste groep ontvangt ambtshalve de toeslag en hoeven hier niets voor te doen. Tot deze 
groep rekent de gemeente enkel de WWB, de AIO, WIOZ en de BBZ. 
 
Advies 1: De MAR adviseert u dat burgers die bekend zijn en vallen onder het minimabeleid van 
de gemeente ook spontaan in ogenschouw te nemen. Dat geldt eveneens voor de burgers die 
periodiek bijzondere bijstand ontvangen of in een schuldhulp traject van de gemeente zitten. 
 
De groep die niet bekend is bij de gemeente 
De groep overige die niet bekend is bij de gemeente kunnen en mogen alleen een aanvraag doen 
als het inkomen lager is dan 120% bijstandsnorm. 
De beleidsregel stelt wel een heel scherpe grens en is zeer teleurstellend voor mensen die daar 
net boven zitten maar toch erg veel geld kwijt zijn aan de fors gestegen energieprijzen. 
 
Advies 2: De MAR adviseert om voor de groep tussen de 120 – 130% maatwerk toe te passen en 
mogelijk een deel van de €800 te betalen. 
 
De groep minima met kinderen 
Het gemeentelijk minimabeleid is erop gericht om minima met kinderen extra te compenseren. 
Wij zien dat de beleidsregels in Brummen hier geen uitzondering voor maken terwijl andere 
gemeente hier een grens van 130% stellen. Mogelijk komen veel burgers met kinderen die een 
inkomen hebben boven 120% bijstandsnorm toch in de problemen.  
 
Advies 3: De MAR adviseert om voor deze groep de grens op 130% te stellen en deze groep en de 
grens van 130% specifiek te benoemen in de hardheidsclausule en in voorkomende gevallen 
bijzondere bijstand aan te vragen. 
 



Andere middelen om de energiekosten te verlagen 
Naast de energietoeslag zijn er gemeentes die een Energie BOX aanbieden aan de groep minima. 
Ook kan een bezoek van de energiecoach worden overwogen. De filosofie is om de 
energierekening te beperken en bij te dragen aan de duurzaamheid. 
 
Advies 4: De MAR adviseert om ook de inzet van hiervoor genoemde middelen en diensten te 
overwegen en deze op de informatiepagina over de energietoeslag op uw website te benoemen. 
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