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Vorig jaar zijn wij allen geconfronteerd met sterk gestegen energieprijzen en inflatie waarvan onze 
inwoners de gevolgen hebben ondervonden. Op verschillende momenten hebben wij hierover onze zorg 
met u gedeeld en hebben wij u geïnformeerd over de inspanningen die wij leveren om energiebesparing 
te realiseren en de financiële consequenties van de crises te verzachten voor onze inwoners. Daarnaast 
hebben wij u als raad gevraagd om input te leveren en heeft u besluiten genomen die wij hebben 
uitgevoerd of gaan uitvoeren. In deze raadsbrief willen wij u actief informeren over de geleverde 
inspanningen en inspanningen die op korte termijn volgen. Wij richten ons in deze verantwoording 
specifiek op de inzet op onze inwoners. Bijzondere (landelijke) regelingen voor bijvoorbeeld 
sportverenigingen en organisaties laten we in deze brief buiten beschouwing. 
 
Input fracties gemeenteraad 
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het meedenken bij deze problematiek. Een deel van de door u 
geleverde input richt zich op duidelijke en proactieve communicatie. Dit hebben we opgepakt en houdt 
onze aandacht. Daarnaast zijn er aanbevelingen op het gebied van initiatieven vanuit de samenleving. 
Deze initiatieven gaan ondersteund worden door middel van een subsidieregeling. Hierover leest u 
verderop in deze brief meer.  
 
Bestaanszekerheid voor alle inwoners 
De inspanningen die wij hebben geleverd hadden twee doelen. Enerzijds het laten afnemen van het 
energieverbruik om daarmee kosten te besparen. Anderzijds het ondersteunen van inwoners die door de 
gestegen prijzen in de problemen zijn gekomen. We willen daarbij niet alleen kijken naar percentages, 
maar naar de bedoeling van de regeling. En dat is dat we de inwoners die het moeilijk hebben kunnen 
helpen. Dit doen we met een warm hart, ook voor onze inwoners met een inkomen boven de 120% of 
130% van het sociaal minimum, want ook zij kunnen financieel in de problemen komen door de gestegen 
prijzen. Voor inwoners met een hoger inkomen kijken we naar het besteedbaar inkomen. We nemen u 
graag mee in de voortgang van het project.  
 
Energiebesparing: SPUK-gelden energiearmoede 2023 en 2024 
In 2022 heeft de gemeente Tynaarlo een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen waarmee kwetsbare 
huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Met de 
Energiecoöperatie Drentse Aa is voor deze doelgroep een wijkgerichte aanpak voorbereid, die begin 
2023 van start gaat. Ook het Buurtteam energie Zuidlaren betrekt deze doelgroep in hun aanpak. De 
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gemeente werkt samen binnen het Drentse Isolatieprogramma, waarbij woningeigenaren die een 
inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum, in aanmerking komen voor subsidie voor het 
aanbrengen van spouwmuur- en vloerisolatie.    
 
Financiële ondersteuning inwoners 
Wij hebben fors ingezet op communicatie richting onze inwoners om zich bij ons te melden wanneer 
betalingsproblemen dreigen of om ondersteuning te krijgen en gebruik te maken van onze regelingen.  
 
Op de speciale webpagina Eerste Hulp bij Geldzaken (https://sociaalteam.tynaarlo.nl/financieel-goed-
rondkomen/eerste-hulp-bij-geldzaken) hebben we alle regelingen en tips helder gerubriceerd. Daarnaast 
hebben we de route naar de gemeente via flyers bij huisartsen, bibliotheek, dorpshuizen en soortelijke 
ontmoetingsplekken onder de aandacht gebracht. Ook is er meermaals aandacht aan besteed op de 
gemeentepagina, in persberichten en op alle social media kanalen van de gemeente. In december zijn 
vier grote advertenties geplaatst in de lokale en regionale media met betrekking tot de aanvraag van 
energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dit bericht is tevens als 
nieuwsbericht meegenomen in de lokale media.  
 
Aanvullend op bestaande regelingen heeft het college in maart 2022 besloten om de energietoeslag à      
€ 800 voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm beschikbaar te stellen. Hier is nog 
een bedrag van € 500 bij gekomen in september 2022. Uw raad heeft bij de behandeling van de 
najaarsbrief besloten om de energietoeslag van in totaal € 1.300 ook toegankelijk te maken voor 
inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dit besluit hebben wij uitgevoerd en eind 
2022 er zijn in totaal 1.107 toeslagen uitgekeerd. 
 
Onlangs is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. De 
beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag 
sluit aan op de toeslag voor 2022. Zo krijgen gemeenten in 2023 opnieuw de bevoegdheid om een 
eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal 
minimum. Dat vraagt om een nieuwe wijziging van de Participatiewet. Zoals het nu lijkt kunnen 
gemeenten de energietoeslag voor 2023 pas uitkeren als de wet in werking is getreden, dus na 1 juli 
2023. Hierover vindt echter landelijk nog discussie plaats. Dit volgen we op de voet. Wat we al wel 
kunnen doen is dat we het bedrag van € 500, dat beschikbaar is gesteld bij de decembercirculaire 2022, 
in de eerste helft van 2023 betaalbaar stellen. Dit kan als we dit bedrag toeschrijven aan de Wet en 
beleidsregels energietoeslag 2022 en de toeslag vóór 1 juli 2023 betaalbaar stellen. 
 
Voor 2023 heeft het college besloten om de energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm beschikbaar te stellen net als de gemeente Assen en Aa en Hunze hebben besloten. 
De reden hiervan is enerzijds dat er inmiddels aanvullende maatregelen door het Rijk zijn genomen om 
de gestegen energiekosten (d.m.v. het energieplafond) te beperken. Anderzijds geven wij er de voorkeur 
aan om gericht te kijken naar het besteedbaar inkomen. Dus om maatwerk te leveren en zo meer 
inwoners te kunnen helpen. U kunt zich voorstellen dat er een groep inwoners is die, ondanks dat zij 
meer verdienen dan 120 of 130% van het sociaal minimum, toch in de problemen komen. Of dat er 
inwoners zijn die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023, maar voor wie dit niet 
voldoende is. Ook deze inwoners willen wij kunnen helpen en dat kan als we kijken naar het besteedbaar 
inkomen. Het besteedbaar inkomen wordt berekend met een objectieve rekentool.  
 
Contouren crisisfonds 
De contouren van het crisisfonds zijn gereed en vragen op onderdelen om nadere uitwerking. Het fonds 
is al beschikbaar voor maatwerk. Wij werken de volgende regelingen uit: 
 

• Individuele financiële ondersteuning 
Een deel van de financiële middelen zal ingezet worden voor individuele ondersteuning. Bij verlening van 
deze ondersteuning zal gekeken worden naar het besteedbaar inkomen. Ook extra uitgaven op het 
gebied van beperkingen of chronische ziekte worden hierbij meegewogen. Hiermee kunnen ook inwoners 
geholpen worden die een inkomen hebben van meer dan 120%.  
 

• Individuele bijzondere bijstand 
Naast bovenstaande mogelijkheid wordt ook ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor 
individuele bijzondere bijstand. Dit is een bestaande regeling waarbij inwoners (wettelijk) aan een aantal 
voorwaarden moeten voldoen om in aanmerking te komen. Het moet bijvoorbeeld gaan om kosten die 
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aantoonbaar, onvoorzien én noodzakelijk zijn. Er moet sprake zijn van bijzondere of dringende 
omstandigheden én de kosten mogen niet op een andere manier vergoed kunnen worden. Voor ons als 
gemeente zit hier dus minder (beleids)vrijheid in.  
 

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
De enige wettelijke ruimte die wij op dit gebied hebben is om de vermogensgrenzen, om in aanmerking te 
kunnen komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, enigszins op te rekken.  
 

• Initiatieven uit de samenleving 
Daarnaast willen wij, zoals ook in uw raadsvergadering besproken werd bij de behandeling van de 
begroting 2023, initiatieven in de samenleving de ruimte geven en waar nodig te faciliteren. Hiertoe 
stellen wij een subsidieregeling op, waaruit ook initiatieven gefinancierd kunnen worden op gebied van 
menstruatiearmoede, motie 2022.32 Menstruatiearmoede. Vanuit deze subsidieregeling kunnen ook 
aanvullende incidentele subsidies verstrekt worden aan bestaande initiatieven. Wij hebben een signaal 
van een beperkte toename van het gebruik van de voedselbank. Mocht dit leiden tot benodigde 
aanvullende subsidie, dan kan dit ook vanuit deze regeling. 
 
Vervolg 
Wij blijven zorg hebben over de gestegen kosten, niet enkel energieprijzen, en de consequenties die dit 
heeft voor onze inwoners. Dit zal ook op de lange termijn vragen om onze aandacht en inspanningen. 
Door middel van verduurzaming én inspanningen om kwetsbare inwoners te bereiken en ondersteunen, 
willen wij de consequenties verzachten. Aankomende regelingen en middelen die vanuit het Rijk komen 
voor organisaties voeren wij uit. 
 
 
Bij de voorjaarsbrief 2023 zullen wij u opnieuw informeren over onze inspanningen en financiële 
consequenties hiervan. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
burgemeester en wethouders 
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