
Van: Elian Cozijn   
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 15:48 
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>; griffie@noordwijk.nl; Griffie-Lisse <Griffie-
Lisse@HLTsamen.nl>; Griffie@raadteylingen.nl 
Onderwerp: Informatiebrief voor de raad over de energietoeslag 
 
Geachte griffier, 
 
Wilt u bijgaande informatiebrief over de energietoeslag doorsturen naar de raad van uw gemeente.  
We starten eind van de dag/begin van de avond met de externe communicatie over de 
energietoeslag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn 
Managementassistente/communicatieadviseur 

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen 
 

 
 
  Postbus 255, 2160 AG  LISSE 
  Hobahostraat 92, 2161 HE LISSE 
 



 

 

Aan  : de raden van de ISD gemeenten                    

Van  : ISD Bollenstreek  

Onderwerp : Energietoeslag 2022  

Datum    : 28 maart 2022 

Ter  : Informatie 

 
Algemene informatie over de Energietoeslag 
In december 2021 is door het kabinet een aantal maatregelen afgekondigd om de stijgende energielasten 
te compenseren voor huishoudens. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een wetsvoorstel tot 
aanpassing van de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister verzoekt gemeenten 
om de regeling alvast uit te voeren, waarbij gemeenten enkele beleidskeuzes nog moeten maken. 
 
De energietoeslag wordt ondergebracht binnen het bijzondere bijstandsbeleid. Bij een “gewone” 
gemeente is het college het bevoegde orgaan om daar een besluit over te nemen en in het geval van de  
GR ISD Bollenstreek is het dagelijks bestuur het  bevoegde orgaan.  
In deze informatiebrief informeren wij u over het besluit dat het dagelijks bestuur op 28 maart 2022 in een 
extra vergadering van het dagelijks bestuur heeft besloten. Dit besluit verwerken we nog in de definitieve  
uitvoeringsregels.   

 
Verdeling in 3 groepen 
Binnen de algemene doelgroep van huishoudens met een laag inkomen onderscheiden wij drie 
doelgroepen (A, B en C), waarvan de doelgroepen A en B bekend zijn bij de ISD Bollenstreek en 
doelgroep C niet. Als ISD kunnen we aan de doelgroepen A en B simpel en automatisch de 
energietoeslag uitbetalen. De ISD weet van deze doelgroepen dat ze een laag inkomen hebben. 
 
Voor de doelgroep C zijn bij de ISD geen (actuele) gegevens beken. Daarom is het automatisch 
toekennen van de energietoeslag niet mogelijk en wettelijk niet toegestaan. Voor deze doelgroep moeten 
de (aanvullende) voorwaarden nog bepaald en vastgesteld worden en is voor de toekenning een 
aanvraagprocedure nodig.  
 
Wie krijgen de energietoeslag automatisch en vallen onder doelgroep A en B? 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of 

levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 

 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 

ontvangen. 

 Huishoudens die sinds 1 januari 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.   

 

Hoogte bedrag en uitbetaling doelgroep A en B 

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van  

€ 200,-. De eerste uitbetaling betaalt de ISD uiterlijk op 8 april 2022 automatisch uit aan huishoudens die 

onder doelgroep A en B vallen en op 31 maart 2022 bij de ISD bekend waren.  

De andere drie betalingen van € 200,- vinden begin mei, begin juni en begin juli 2022 plaats. 

Er is bewust voor gekozen om dit bedrag in termijnen te betalen. De toeslag is bestemd voor hoge 

energielasten en het in termijnen betalen sluit aan bij het advies van het NIBUD. Hierbij wel de opmerking 

dat maatwerk altijd mogelijk blijft.  

 

Vermogensgrens 

Bij het toekennen van de energietoeslag wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten.  

 

Wanneer meer bekend over doelgroep C? 

Huishoudens die niet bij de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep die het automatisch krijgt moeten 



 

iets langer wachten voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en ontvangen. 

Het voorstel voor deze doelgroep volgt voor het dagelijks bestuur van 7 april 2022. Daarna wordt bekend 

wie onder deze doelgroep vallen en vanaf welke datum deze doelgroep de energietoeslag kan 

aanvragen. Ons streven is uiterlijk medio april 2022 en de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te 

maken. Het bedrag voor deze doelgroep is wel gelijk aan doelgroep A en B.    

 

Doelgroep Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 
Pensioengerechtigden met een onvolledig pensioen, bijvoorbeeld vanwege een aantal jaren in het 
buitenland te hebben gewerkt, hebben soms recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO). Deze regeling valt onder de Participatiewet,  maar wordt uitgevoerd door de SVB. Deze uitbetaling 
kan pas automatisch plaatsen  nadat deze gegevens bij de ISD bekend zijn. 
 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag? 

 Mensen wonend in een instelling, omdat de instelling voorziet in de energiekosten. 

 18-20 jarigen, omdat ouders een onderhoudsplicht hebben tot 21 jaar. Slechts wanneer iemand geen 

aanspraak kan maken op ouders wegens bijzondere omstandigheden of dringende redenen, kan 

iemand jonger dan 21 jaar de energietoeslag via de individuele bijzondere bijstand aanvragen. 

 Studenten, omdat studenten met een studiefinanciering al uitgesloten zijn van het recht op algemene 

bijstand. Voor studenten geldt dat woonsituaties divers zijn, daarom is de individuele bijzondere 

bijstand een geschikter instrument om een aanvulling voor energiekosten aan te vragen. 

 Dak- en thuislozen 

Deze groep heeft geen energiekosten en wordt uitgesloten van het recht op de energietoeslag. 

Hoe zit het met de financiële dekking voor de energietoeslag 
Landelijk is 679 miljoen vrijgemaakt voor de energietoeslag. Gemeenten krijgen hiervoor een bedrag 

toegevoegd aan het gemeentefonds. In de meicirculaire wordt het bedrag verdeeld aan de hand van de 

reguliere verdeelsleutel van bijzondere bijstand.  

Het budget is voor de vier ISD gemeenten naar schatting ongeveer € 4.500.000,- en dat is inclusief de 

uitvoeringskosten. Deze inschatting is gemaakt op basis van het aantal inwoners van de ISD gemeenten 

in relatie tot het aantal inwoners in Nederland. De daadwerkelijke verdeling blijkt naar verwachting uit de 

meicirculaire 2022. We verwachten op basis van de huidige gegevens dat we met dit bedrag uitkomen.    

 

Begrotingswijziging 2022-II 

Voor de kosten voor de energietoeslag komen we met een begrotingswijziging 2022-II. Zoals eerder bij 

de aanbieding van Begrotingswijziging 2022-I  aangeven, zijn deze kosten nog niet opgenomen in onze 

begroting.   

Communicatie 

 De ISD informeert de inwoners van de ISD gemeenten via diverse communicatiekanalen over de 
energietoeslag. Dat betekent onder andere via de website, Facebook/Twitter, nieuwsbrief 
klanten/ketenpartners, publicatie ISD rubriek op de gemeentepagina en informatie naar de pers. 
Daarnaast vragen wij de gemeenten deze informatie via hun communicatiekanalen te delen. 

 De communicatie voor de doelgroepen A en B staat gepland voor 29 maart 2022 eind van de dag.  

 Op onze website komen de meest gestelde vragen over de energietoeslag. 

 Iedereen die automatisch in aanmerking komt krijgt voor 8 april 2022 een brief.   

 Zodra meer bekend is over doelgroep C maken we dat bekend en regelmatig besteden we bij onze 
communicatie aandacht aan de energietoeslag 

 
In de bijlagen vindt u ter informatie de ISD rubriek over de energietoeslag en het persbericht.   
 
 
 
 
 
  



 

ISD Rubriek 
 
Energietoeslag voor lage inkomens 
 
Algemeen 
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- krijgen. 
Welke huishoudens krijgen de energietoeslag in principe automatisch? 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of 

levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 

 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 

ontvangen. 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.   

 

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling? 

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden.  

De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.  

De eerste uitbetaling betaalt de ISD uiterlijk op 8 april 2022 automatisch uit aan huishoudens die onder 

deze doelgroep vallen en op 31 maart 2022 bij de ISD bekend waren.  

De andere drie betalingen van € 200,- vinden begin mei, begin juni en begin juli 2022 plaats.   

 

De ISD stuurt iedereen die het bedrag automatisch krijgt uiterlijk 8 april 2022 een brief over de 

toekenning.  

 

Uitkering AIO 

Voor mensen met een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vindt de automatische betaling 

later uit, omdat de ISD hiervoor informatie van de SVB nodig heeft.  

 

Wie kunnen de energietoeslag later aanvragen?  

De ISD Bollenstreek heeft niet alle huishoudens met een laag inkomen in beeld. Huishoudens die niet bij 

de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep vallen die het automatisch krijgt moeten iets langer 

wachten voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en ontvangen.  

 

De ISD maakt voor deze doelgroep nog richtlijnen. Daarom is het aanvragen van de energietoeslag voor 

deze doelgroep nog niet mogelijk. Zodra het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de richtlijnen heeft 

vastgesteld, volgt de informatie op de website www.isdbollenstreek.nl. Daar staat hoe huishoudens de 

toeslag kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. De verwachting is dat de 

duidelijkheid uiterlijk medio april beschikbaar is.  

 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag? 

 Mensen die wonen in een instelling  

 18-20 jarigen 

 Studenten  

 Dak- en thuislozen 

 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp? 

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het 

Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook op de website www.isdbollenstreek.nl (onder 

Schulden) staat meer informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.    

Meer informatie} 
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de ISD terecht.  
 

http://www.isdbollenstreek.nl/
http://www.isdbollenstreek.nl/


 

Bereikbaarheid ISD 
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) 
Website: www.isdbollenstreek.nl  
E-mail: info@isdbollenstreek.nl  
Persoonlijk: bezoek aan Voor ieder 1 van uw woonplaats. Voor de actuele openingstijden kunt u terecht 
op de website www.voorieder1.nl      
 
Volg de ISD Bollenstreek ook op: 

   
 
  
P E R S B E R I C H T 
 
Lisse, 29 maart 2022  
_______________________________________________________________________________ 
 
De ISD start met de uitbetaling van de energietoeslag 
 
De ISD Bollenstreek start begin april met de betaling van de energietoeslag aan huishoudens met 
een laag inkomen. Het gaat om huishoudens, waarvan de ISD op de hoogte is van hun inkomsten 
en voldoen aan bepaalde voorwaarden. De overige huishoudens met een laag inkomen kunnen 
naar verwachting medio april een aanvraag voor de energietoeslag indienen.   
 
Toelichting 
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
De ISD betaalt het bedrag uiterlijk op 8 april 2022 automatisch uit aan huishoudens die bij de ISD bekend 
zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. Ieder huishouden krijgt totaal € 800,- en de ISD betaalt dit 
bedrag in vier termijnen van € 200,-. De eerste betaling vindt uiterlijk 8 april 2022 plaats en de overige 
drie betalingen begin mei, begin juni en begin juli 2022.  
 
Per zelfstandig huishouden wordt de energietoeslag een keer gegeven. De huishoudens die de 
energietoeslag niet automatisch krijgen kunnen naar verwachting vanaf medio april deze energietoeslag 
aanvragen.  

Wie krijgen de energietoeslag in principe automatisch? 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of 

levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 

 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 

ontvangen. 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.   

Iedereen die voor de automatische toekenning in aanmerking komt krijgt uiterlijk 8 april 2022 een brief 

van de ISD Bollenstreek.  

 

Uitkering AIO 

Mensen met een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen het ook automatisch, maar 

later dan 8 april 2022, omdat de ISD hiervoor informatie van de SVB nodig heeft. 

Wie kunnen de energietoeslag later aanvragen?  
De ISD Bollenstreek heeft niet alle huishoudens met een laag inkomen in beeld. Huishoudens die niet bij 
de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep vallen die het automatisch krijgt moeten iets langer 
wachten voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en ontvangen.  
 

http://www.isdbollenstreek.nl/
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://www.voorieder1.nl/


 

Voor deze doelgroep moeten nog richtlijnen opgesteld worden. Daarom is het aanvragen van de 
energietoeslag voor deze doelgroep nog niet mogelijk. Zodra het dagelijks bestuur  van de ISD 
Bollenstreek de richtlijnen heeft vastgesteld, volgt de informatie op de website www.isdbollenstreek.nl. 
Daar staat hoe huishoudens de toeslag kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden zij moeten 
voldoen. Verwachting is dat medio april 2022 er meer duidelijkheid is en de energietoeslag aangevraagd 
kan worden.  

Meer informatie 
Op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl staat de actuele informatie.   
 
 

http://www.isdbollenstreek.nl/
http://www.isdbollenstreek.nl/

