Bijlage: Informatie over de energietoeslag
Wat is de energietoeslag?
Veel dingen zijn duurder geworden dit jaar, maar vooral energie. Om hierbij te helpen is er nu
de energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,- van de gemeente voor huishoudens met
weinig geld. Per adres kun je 1 keer energietoeslag krijgen. De energietoeslag telt niet mee als
inkomen. Zoals bijvoorbeeld bij een uitkering of de toeslagen van de Belastingdienst.

Wat zijn de regels?
Je moet 21 jaar of ouder zijn en in de gemeente Het Hogeland wonen. Ook moet de
energierekening op jouw naam staan. Verder mag je inkomen niet te hoog zijn. Kijk voor alle
regels op hethogeland.nl/energietoeslag

Hoe gebruik ik de energietoeslag?
De energietoeslag is bedoeld om de hoge energierekening mee te betalen. Dit moet niet, maar
het is wel verstandig. Je kunt het bijvoorbeeld ook bewaren zodat je later de hoge jaarrekening
kunt betalen.

Gratis advies van de energiecoach
Er zijn meerdere manieren om te besparen op je energierekening. Wil je gratis
advies over energie besparen in je huis? Maak dan online een afspraak voor een
gesprek met een energiecoach uit de buurt. Ga naar
hethogeland.nl/energiecoaches of scan de QR code met je telefoon en volg de
stappen onder het kopje aanmelden.
Bel je liever voor een afspraak? Dat kan op het nummer 050-2115199. Op maandag tot en met
donderdag tussen 09.00 en 17.00 zijn ze bereikbaar. Ook kun je langskomen op het
gemeentehuis. We helpen je dan om een afspraak te maken.

Korte vragenlijst over energie
Voor de huishoudens met weinig geld is er nu de energietoeslag. Maar we willen
ook op andere manieren je energierekening betaalbaar houden. Je kunt ons
daarbij helpen door een paar korte vragen te beantwoorden. Ga hiervoor naar
hethogeland.nl/energievragen

Heb je geldzorgen?
Je kunt gratis hulp krijgen van Humanitas of van de kredietbank. Kijk voor meer informatie over
op hethogeland.nl/geldzorgen. Of bel ons op 088 – 345 8888.

Andere regelingen
De gemeente heeft nog meer regelingen als je weinig geld hebt. Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/hulpbijlaaginkomen

