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De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 24 mei 2022 

Constateert dat:

» Jongeren onder de 27 jaar die studiefinanciering ontvangen door de gemeente Schagen worden 
uitgesloten van het recht op de eenmalige energietoeslag.

» Jongeren onder de 27 jaar die studiefinanciering ontvangen of hier in aanmerking voor komen volgens 
de landelijke participatiewet niet zijn uitgesloten van de categoriale bijzondere bijstand waar de 
energietoeslag onder valt.

Overweegt dat:

« Het aan gemeenten is om jongeren onder de 27 jaar die studiefinanciering ontvangen of hier in 
aanmerking voor komen wel of niet het recht te verlenen om de eenmalige energietoeslag aan te 
vragen.

» Het beoordelen van de aanvragen voor individuele bijstand door deze doelgroep meer capaciteit 
vraagt van de organisatie dan het toegankelijk stellen van de eenmalige energietoeslag.

» Het rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten maken met de energietoeslag te compenseren.

Verzoekt het college:

1. De eenmalige energietoeslag van C800,00 alsnog beschikbaar te stellen voor zelfstandig wonende 
jongeren onder de 27 jaar die studiefinanciering ontvangen of hier recht op hebben.

2. Deze doelgroep niet actief op te sporen maar via de gemeentelijke informatiekanalen wel het 
genomen besluit kenbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

CDA Schagen, 
Wim Vonk

Groenlinks Schagen, PvdA Schagen,
Lambert Riteco Vera van Vuuren

Seniorenpartij Schagen 
Perry Vriend



Toelichting/bijlage

Toelichting punt 1 van verzoek aan college

Met zelfstandig wonende jongeren bedoelen we jongeren binnen de genoemde doelgroep 
die in een zelfstandige woning wonen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
energierekening.

Toelichting: toezegging van het rijk

Het kabinet maakt 175 miljoen euro extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de 
eenmalige energietoeslag van 800 euro. Voor de regeling, die is bedoeld om huishoudens 
met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening, is nu in totaal 
854 miljoen euro beschikbaar. Dit schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het toekennen van de extra middelen biedt het kabinet gemeenten de financiële 
garantie dat zij aan alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal 
minimum een energietoeslag van 800 euro kunnen uitkeren. Het kabinet heeft het besluit 
genomen na signalen van gemeenten dat het huidige budget mogelijk ontoereikend is om al 
deze huishoudens de energietoeslag te geven. Om zelf geen financieel risico te lopen, koos 
een aantal gemeenten ervoor de energietoeslag aan een kleinere doelgroep te verstrekken 
of een lager bedrag per huishouden uit te keren.

Minister Schouten heeft gemeenten eind maart in reactie op een motie van de Tweede 
Kamer al de garantie gegeven dat zij worden gecompenseerd, indien zou blijken dat het 
budget niet afdoende is. Nu die financiële zekerheid er is, rekent de minister erop dat 
gemeenten niet langer terughoudend zullen zijn en daadwerkelijk aan alle huishoudens met 
een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van 
800 euro zullen verstrekken.

(https://www.riiksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/28/kabinet-trekt-extra-geld-uit-om-
energietoeslag-aan-lage-inkomens-te-garanderen)


