
          
 
 
 
 
 
 
Hengelo, 23 juni 2022 
 
 
Geacht college, 
 
De energie-armoede houdt u en ons bezig. Dagelijks worden we geconfronteerd met 
berichten in de media waarin mensen aangeven dat ze vrezen voor de energierekening. In 
de gesprekken die we als fractie deur aan deur voeren wordt dat beeld bevestigd. Naast de 
boodschappen, staat de vrees voor het niet meer kunnen betalen van de kosten voor elektra 
en gas met stip op één. De accijnsverlaging per 1 juli gaat dat niet wegnemen. Zoals u ook al 
eerder hebt aangegeven is de 800 euro voor mensen die geconfronteerd worden met een 
nieuw of aangepast contact waarschijnlijk zwaar onvoldoende ter compensatie. Dat geluid 
moet ook in Den Haag kenbaar worden gemaakt, zodat er van Rijkswege aanvullende 
maatregelen komen.  
 
Uw college heeft ons per brief bericht op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan het 
verstrekken van de eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% 
van het wettelijk minimumloon. Ambtshalve is er blijkens de brief van 29 april 2022 euro 800  
per huishouden betaald aan 4.203 huishoudens. Daarnaast schatte u in dat 1.237 
huishoudens, die niet direct bij de gemeente bekend zijn een aanvraag zouden doen. 
 
Op 1 juli 2022 ontvangen we conform de Raadsbrief van 1 februari 2022 (3324995) van u de 
Zomerbrief met daarin vervat/geintegreerd de Eerste Beleidsrapportage. Wij gaan ervan uit 
dat de stand van zaken mbt de energietoeslag hierin is verwerkt.  
 
Desalniettemin vragen wij u op voorhand in ieder geval de volgende zaken hierin te melden: 
 

1. Hoeveel huishoudens hebben nu daadwerkelijk ambtshalve de energietoeslag 
gekregen? 

2. Hoeveel individuele aanvragen zijn er tot op heden ingediend? 
3. Hoeveel daarvan zijn er beoordeeld? 
4. Hoeveel zijn er toegekend, hoeveel zijn er afgewezen? 
5. Kunt u bij de afwijzingen een grove indicatie geven van de reden daarvan: bv te hoog 

inkomen, niet voldoen aan de voorwaarden etc. 
6. Hoeveel ondernemers/zzp’ers hebben een aanvraag ingediend en is hun inkomen 

goed te bepalen? 
7. Wat is de budgettaire stand van zaken: aantal verstrekkingen en uitvoeringskosten 

tezamen? 
 
 

 



Extra gemeentelijke inzet voor bestrijding energiearmoede 
Inmiddels vernemen wij uit andere gemeenten (bv Apeldoorn) dat het college extra geld 
uittrekt om ook hogere inkomens die natuurlijk ook worden geraakt door deze energiecrisis 
te compenseren met gemeentelijke middelen. Dat kan door bv eenmalig de inkomensgrens 
voor deze vorm van categoriale bijzondere bijstand op 130% te leggen of een andere norm 
te hanteren. Doordat een dergelijk initiatief een incidentele uitgave betreft kan het 
gefinancierd worden uit bijvoorbeeld onze bestaande Algemene Reserve of via de Algemene 
Reserve uit het rekeningsaldo van 2021. Wij komen daar op 13 juli 2022 in de raad op terug 
bij de behandeling van de jaarrekening en de bestemming van het saldo.  
 
Studenten 
Vooruitlopend op de politieke markt van 5 juli 2022 waarin het wel of niet openstellen van 
de energietoeslag voor studenten met een eigen huishouden wordt besproken, willen wij 
alvast aangeven groot voorstander te zijn van het openstellen van de regeling voor 
studenten. Ons ontgaat waarom studenten met een eigen huishouden en een laag inkomen 
wél in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag en niet voor deze regeling. Ook deze 
regeling is namelijk om te hoge woonlasten te verminderen. Dat bijzondere bijstand op 
grond van de Participatiewet in zijn algemeenheid niet openstaat voor studenten met recht 
op studiefinanciering mag in dit geval geen beletsel zijn. Indien de regeling door de 
Belastingdienst als toeslag zou zijn uitgevoerd zou de uitzondering namelijk niet gelden. In 
de geest van de bedoeling van de regeling komt de toeslag ook zelfstandig wonende 
studenten met een laag inkomen toe. Op grond daarvan zou het Rijk ook voor deze groep 
budget beschikbaar moeten stellen. Indien dat niet gebeurt, willen wij daar eigen middelen 
voor inzetten. 
 
 
 
Hoogachtend, 
De SP Fractie 
 
 
 


