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Inleiding 
Afgelopen week luidde de VNG de noodklok over de stand van zaken van het verdelen van de beloofde gelden in verband met 
de compensatie voor de hoge energieprijs. Deze compensatieregeling voorziet erin om alle minima (tot 120%) 
gecompenseerd dienen te worden met een eenmalige bijdrage van 800 euro. Gemeenten dienen dit zelf uit te keren aan de in 
hen aanwezige minima. De VNG stelt nu dat er te weinig geld beschikbaar is en dat de beoogde doelgroep niet goed in beeld 
is. Zie ook: Te weinig geld voor beloofde 800 euro energiecompensatie | Nieuwsuur (nos.nl). De Partij van de Arbeid in Gooise 
Meren heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Heeft de gemeente de beoogde doelgroep in Gooise Meren in kaart? Kunt u vertellen hoeveel mensen er in onze gemeente in 
aanmerking komen voor deze compensatieregeling? En hoe zeker bent u dat er geen mensen buiten beeld blijven die wel 
recht hebben op deze compensatie? 
 
Antwoord 
Een deel van de beoogde doelgroep is in beeld bij de gemeente. Dit gaat om 1019 huishoudens. Deze huishoudens krijgen de 
energietoeslag automatisch uitgekeerd. Voor de verdere aanpak van deze regeling en de communicatie daarover verwijzen 
wij u naar de raadsmededeling.  
 
Vraag 2 
Diverse gemeenten zijn, gezien de urgentie, inmiddels overgegaan tot uitkeren van (een deel van) deze compensatie.  Dit 
ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de vergoeding van het Rijk naar de betreffende gemeente. Hoe is het in Gooise 
Meren gesteld qua uitkeren van de compensatiegelden? En, als er al wordt uitgekeerd, betreft dit de volledige compensatie 
van 800 euro? Zo niet, kunt u dit toelichten? 
 
Antwoord 
Zie raadsmededeling. 
 
Vraag 3 
Verwacht u dat de uitkering vanuit het Rijk dekkend is voor de (verwachte) uitgaven? 
 
Antwoord 
Zie raadsmededeling. 
 
 
 
 
 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2422634-te-weinig-geld-voor-beloofde-800-euro-energiecompensatie
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/85174_RM_Eenmalige_energietoeslag_Gooise_Meren_2022.pdf

