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Beslisnota bij Kamerbrief over informeren gemeenten 

over de financiële uitwerking van een aantal maatregelen 

ivm de gestegen energielasten 

Aanleiding 

Op Prinsjesdag is in de Kamerbrief “Aanvullende maatregelen energierekening” 

een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energielasten, 

te weten:  

- Vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€ 35 miljoen) 

- Ondersteuning van uitwonende studenten (€ 35 miljoen) 

- Het aan gemeenten bieden van de mogelijkheid om € 500 van de € 1.300 

energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te keren.  

 

Zoals in de brief aangegeven was ten tijde van het schrijven van deze brief de 

verdeling van de middelen over gemeenten nog niet bekend. Aangezien het 

budget voor 2022 betreft, is ervoor gekozen om gemeenten, vooruitlopend op de 

decembercirculaire, te informeren over de tentatieve verdeling van deze middelen 

in een aparte brief. De definitieve verdeling van de middelen zal in de 

decembercirculaire 2022 bekend worden gemaakt. 

 

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd een afschrift van het schrijven aan de gemeenten 

aan beide Kamers te sturen en daartoe de beide aanbiedingsbrieven te 

ondertekenen.  

• De wijze van de verdeling van de middelen is afgestemd met SZW. SZW 

heeft met de VNG afgestemd over hoe de middelen moeten worden 

verdeeld.  

• Er heeft afstemming plaats gevonden met het ministerie van Financiën. 

Kern 

• Op Prinsjesdag is de Kamer middels de brief “Aanvullende maatregelen 

energierekening” geïnformeerd over de voornemens van het kabinet ten 

aanzien van de gestegen energielasten. 

• Vooruitlopend op de decembercirculaire worden de gemeenten in bijgevoegde 

brief geïnformeerd over de tentatieve verdeling van de middelen voor het 

jaar 2022 met betrekking tot Vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere 

bijstand (€ 35 miljoen), Ondersteuning van uitwonende studenten (€ 35 

miljoen) en de mogelijkheid om een deel van de energietoelage voor 2023 al 

in 2022 uit te keren (€ 500 miljoen).  
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• De passages in de brief zijn ontleend aan de brief aanvullende maatregelen 

energierekening die op Prinsjesdag door MFIN (mede namens oa MinAPP) aan 

TK is verstuurd. De voorliggende brief is dan ook puur een verdeeltechnische 

uitwerking van dit eerder genomen besluit en daarom een brief vanuit de 

fondsbeheerders.  

• Zoals te doen gebruikelijk worden ook de beide Kamers geïnformeerd over 

hetgeen met de gemeenten wordt gedeeld ten aanzien van de verdeling van 

middelen uit het gemeentefonds. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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