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Schriftelijke vragen 
 

De gemeente heeft een budget ontvangen, 947806 euro om huishoudens met lage inkomen een energietoeslag toe 

te kennen. Tot 30 augustus, is daarvan 696600 euro daadwerkelijk uitbetaald. Aan 551 huishoudens is de toeslag 

automatisch uitbetaald omdat ze recht hebben op een participatie-, IOAW/IOAZ uitkering of bijzondere bijstand. Nog 

eens 510 huishoudens waren niet als zodanig bekend bij de gemeente en hebben zelf de toeslag aangevraagd 

waarvan er 319 zijn toegekend.1 De toeslagen zijn dringend nodig gezien de hoge inflatie, de snel stijgende 

energieprijzen en de toenemende armoede. De huishoudens zijn structureel verder te helpen door hen als gemeente 

proactief te benaderen en te ontzorgen bij het nemen van isolerende maatregelen, het plaatsen van 

hybridewarmtepompen naast bestaande Cv-ketels en het plaatsen van zonnepanelen.  

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? 

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? 

3. Kan het college aangeven wanneer de extra toeslag van 500 euro wordt uitbetaald? 

4. Wordt de toeslag van 500 euro automatisch toegekend aan alle huishoudens aan wie de toeslag van 800 

euro is toegekend? 

5. Over welk budget beschikt de gemeente voor de aanvullende toeslag van 500 euro? 

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? 

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? 

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? 
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1 Blijkt uit antwoord op technische vragen van de PvdA-fractie. 


