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Geachte mevrouw Smits, 

Op 31 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de energietoeslag en 
energiearmoede. In deze brief worden uw vragen beantwoord. De vragen worden eerst 
herhaald en vervolgens van een antwoord voorzien.  

Vragen en antwoorden 
Vraag 1. Kan het college aangeven waarom nog niet alle toegekende aanvragen hebben 

geleid tot uitbetaling en kan het college bevorderen dat de toeslagen binnen twee 
weken alsnog worden uitbetaald? 

Antwoord: Alle toegekende aanvragen hebben geleid tot een uitbetaling. 

Vraag 2. Onderzoekt het college of alle huishoudens die ervoor in aanmerking komen 
daadwerkelijk worden bereikt met de energietoeslag. Worden zelfstandig 
ondernemers die een beroep deden op de TOZO-regeling bijvoorbeeld actief 
benaderd? Worden Zzp’ers met een laag inkomen en andere werkende armen 
actief benaderd? Worden organisaties zoals het Noodfonds, 
ondernemersorganisaties, vakbonden en stichting Welzijn proactief benaderd om 
huishoudens op te sporen die geholpen zouden zijn met de energietoeslag? 

Antwoord: We hebben heel breed gecommuniceerd over de energietoeslag, in 
samenwerking met verschillende partijen zoals Stichting Welzijn, Socius, 
bibliotheken, energiecorporaties, woningcorporatie. Lokale kranten hebben 
berichten geplaatst, nieuwsbrieven zijn verstuurd en er is een persbericht 
uitgegaan. Daarnaast is er landelijk enorm veel aandacht voor geweest. Nu de 
toeslag verhoogd wordt, zullen we wederom een flinke communicatieslag maken 
en opnieuw aandacht schenken aan het kunnen aanvragen van de 
energietoeslag.  
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Vraag 3.  Kan het college aangeven wanneer de extra toeslag van 500 euro wordt 
uitbetaald? 

 
Antwoord:  Dit zal in het najaar zijn. Een precieze datum is nog niet bekend. 
 
Vraag 4.   Wordt de toeslag van 500 euro automatisch toegekend aan alle huishoudens aan 

wie de toeslag van 800 euro is toegekend? 
 
Antwoord:  Ja.  
 
Vraag 5.  Over welk budget beschikt de gemeente voor de aanvullende toeslag van 500 

euro? 
 
Antwoord:  Via de septembercirculaire 2022 heeft Castricum de beschikking gekregen over  
  € 552.600 extra budget on de energietoeslag-regeling uit te voeren. 
 
Vraag 6. De energiearmoede laat zich niet alleen voelen bij minimum inkomen, maar ook 

bij groepen met een middeninkomen. Is het college bereidt de energietoeslag toe 
te kennen aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimum? Zo 
nee, waarom niet? 
 

Antwoord:  Voor het toekennen van de energietoeslag aan huishoudens met een inkomen 
tot 130% ontvangen we geen middelen. We onderzoeken de mogelijkheden om 
deze huishoudens te betrekken bij het ondersteunen voor het verduurzamen van 
de woning via duurzame maatregelen, zie het antwoord op vraag 7.  

 
Vraag 7.  Is het college bereid om inwoners die willen besparen op hun snel stijgende 

energielasten concreet te helpen met het financieren via leningen en/of 
subsidies, (te betalen uit een revolverend fonds gevoed door de miljoenen 
verkregen uit de verkoop van Enecoaandelen) van ingrijpend isoleren van hun 
woning, het plaatsen van een hybride warmtepomp naast de bestaande Cv-
ketels en het plaatsen van zonnepanelen? 
 

Antwoord:  De gemeente ontvangt middelen om gericht in te zetten op huishoudens die te 
maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden 
vanwege de gestegen energielasten. Deze middelen mogen niet in de vorm van 
een geldbedrag worden uitgekeerd aan de huishoudens, maar wel via duurzame 
maatregelen. De collega’s van klimaat/energietransitie zijn hier een plan voor 
aan het uitwerken. We zijn in gesprek met verschillende partijen om uit te zoeken 
welke maatregelen geschikt zijn. Zo is er het gesprek met Kennemer Wonen 
over het optimaliseren van verwarmingsinstallaties, zijn we in gesprek met 
partijen (waaronder CALorie) die adviesgesprekken kunnen aanbieden, inclusief 
het aanbrengen van energiebesparende maatregelen voor zowel 
woningeigenaren als huurders en beoordelen we een mogelijk platform waar 
verschillende diensten aangeboden kunnen worden. Huurders en 
woningeigenaren kunnen op dit moment al advies inwinnen bij Duurzaam 
Bouwloket en CALorie Energie. Voor woningeigenaren is er een gemeentelijke 
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en landelijke subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. 
Woningeigenaren kunnen ook aanspraak maken op de landelijke 
energiebespaarlening voor het financieren van verduurzaming. De gemeente 
informeert haar inwoners hier actief over. Daarnaast valt een groot deel van de 
huishoudens, dat vermoedelijk onder energiearmoede valt, onder sociale huur. 
Kennemer Wonen is verantwoordelijk voor het aanpassen van deze woningen; 
huurders kunnen niet zelf hun woning isoleren of de warmte-installatie 
vervangen. De BUCH is in overleg met Kennemer Wonen hoe we samen de 
huurders kunnen ondersteunen in het verlagen van de energierekening. 

 
Vraag 8.  Is het college bereid in samenwerking met Calorie in ieder geval elk huishouden 

waaraan een toeslag wordt toegekend en uitbetaald, op het moment van de 
toekenning van de nieuwe toeslag van 500 euro, meteen een concreet 
individueel aanbod te doen om te helpen zoeken naar concrete mogelijkheden 
om energiebesparing via isolatie, het plaatsen van een hybride warmtepomp bij 
de bestaande CV-ketel en het eventueel plaatsen van zonnepanelen te 
financieren met hulp van de gemeente en uit te voeren met hulp van 
energiecoaches van Calorie? 
 

Antwoord:  Het doen van direct een concreet individueel aanbod is uitvoeringstechnisch niet 
haalbaar. Zie het antwoord op vraag 7 waar we momenteel mee bezig zijn. Het 
is, vanwege de AVG, vrijwel niet mogelijk om de huishoudens die een 
energietoeslag hebben ontvangen gericht te benaderen over de 
diensten/producten die we gaan aanbieden met de middelen tegen 
energiearmoede. 

 
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  
 


