
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl  

 

Naam en fractie: Henriëtte Schimmel, Hart voor BNM 

Datum indiening: 31 maart 2022 

Datum antwoord: 9 mei 2022 

Onderwerp: Energietoeslag voor lage inkomens 

 
Inleiding 
Op 15-03 jl. is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt geregeld 
dat de toeslag aan huishoudens met een laag inkomen, wordt uitgekeerd via de gemeenten. Vooruitlopend op de 
aangekondigde wetgeving kunnen gemeenten al beginnen met de uitbetaling ervan. Tevens is er via een samenwerking met 
het regionale energieloket, een mogelijkheid tot het verkrijgen van een cadeaubon voor het aanschaffen van 
energiebesparende producten. Gezien de zorgen rondom de energiearmoede van inwoners van GM heeft Hart van BNM de 
volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Zijn de hoogte van het bedrag en de bijbehorende voorwaarden inmiddels al vastgesteld? Zo niet, wanneer wordt dit 
verwacht? 
 
Antwoord 
Wij verwijzen u voor de beantwoording naar de raadsmededeling die over dit onderwerp is gepubliceerd.  
 
Vraag 2 
Is het mogelijk om de inwoners die al in beeld zijn bij de gemeente (Bijstand- IOAW of IOAZ-uitkering) alvast een voorschot te 
geven? 
 
Antwoord 
De inwoners die al in beeld zijn bij de gemeente krijgen de energietoeslag automatisch uitgekeerd.   
 
Vraag 3 
Wordt de energietoeslag in één keer of in meerdere termijnen uitbetaald? 
 
Antwoord 
De toeslag wordt in één keer uitbetaald.  
 
Vraag 4 
Hoe worden de inwoners bereikt die niet in beeld zijn bij de gemeente (omdat zij een uitkering ontvangen) maar wél van een 
laag inkomen moeten leven?  
 
Antwoord 
Zie raadsmededeling 
 
Vraag 5 
Voor inwoners van gemeenten die samenwerken met het Regionaal Energieloket, is er de mogelijkheid om een éénmalige 
cadeaubon aan te vragen om energiebesparende producten te kopen. Voor inwoners van Gemeente Gooise Meren is dit 
echter niet mogelijk. Waarom is er niet gekozen voor deze mogelijkheid/samenwerking? 
 
Antwoord 
Gooise Meren werkt samen met de lokale energiecoöperatie Wattnu om energiebewustzijn, energie besparen en opwek van 
duurzame energie bij en door onze inwoners te bevorderen. Wattnu stimuleert in opdracht van de gemeente met 
rijksmiddelen van de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) en RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) 
inwoners om energiegebruik te reduceren. Wattnu heeft hiervoor dertig energiecoaches opgeleid die met onze inwoners in 
gesprek gaan over het toepassen van kleinschalige energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, thermostaat lager 
zetten, etc. De ervaring leert dat interactie met inwoners meer effect heeft als het om energie besparen gaat dan alleen het 
beschikbaar stellen van cadeaubonnen of vouchers. Deze laatste aanpak is lastig te monitoren en creëert geen binding met 
onze inwoners. Een onderzoek van Berenschot uit februari dit jaar, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
onderstreept dit: zie https://gvr.nl/assets/downloads/20220224_Eindverslag_Samen_energie_besparen_CoP_RREW.pdf.  
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