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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
stijgende warmtetarieven 

3358134  25 januari 2022 

Geachte heer Benerink en mevrouw Nijhof, 
 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

In uw brief van 27 december 2021 sprak u uw zorg uit over de stijgende warmtetarieven voor 
huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet in Hengelo, naar aanleiding van een artikel van 

de NOS op donderdag 23 december.  Daarom stelde u de volgende vragen welke wij hierbij 
beantwoorden.   

 
1. Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn in Nederland zo'n 500.000 huishoudens aangesloten 

op een warmtenet. Hoeveel zijn dat er in Hengelo? 
 

In Hengelo zijn er 764 huishoudens aangesloten op het warmtenet. 
 

2. Wat kan het college doen bij de warmtebedrijven, die in Hengelo betrokken zijn om ervoor 
te zorgen dat er mogelijk niet met 67% verhoogd gaat worden? 

 
In januari presenteerde het Warmtebedrijf Hengelo de tarieven voor warmte. Stijging van 

warmtetarieven blijven onder de 67%. Bij een gemiddeld verbruik van 35 Gj bedraagt de 
prijsstijging 54%. 

 
3. Is het college bereid deze zorg, die de PVV aanneemt, breed gedeeld wordt en bij de 

minister kenbaar te maken en tegemoetkoming of compensatie in welke vorm dan ook te 
bespreken? 

 
Ja. Het college heeft deze zorg over de enorme prijsstijging al kenbaar gemaakt bij het rijk. Vanuit 

het vorige kabinet zijn er middelen vrijgemaakt om de effecten daarvan op te vangen. Zo komt er 
een compensatie voor alle huishoudens in Nederland van ongeveer € 420,-.  

Daar bovenop komt er vanuit het Rijk een compensatie van €200,- voor mensen met een 
minimuminkomen. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente. Echter zijn de kaders voor de 

uitvoering hiervan nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoeveel middelen de gemeente 
Hengelo hiervoor ontvangt. Verder komen er middelen voor energiebesparende maatregelen voor 

huishoudens met een laag inkomen.  
 

4. Heeft het college zelf al nagedacht over een mogelijke compensatie of regeling voor de 
gasrekening, ook voor middeninkomens. 

 
Ja. Zodra meer bekend is over de bij drie genoemde regelingen gaan we zo snel mogelijk over tot 

actie voor uitbetaling van €200,-, aan diegene die daar recht op hebben. Er wordt een aanpak 
uitgewerkt voor de besteding van middelen bedoeld voor energiebesparende maatregelen. Dit 

levert tevens input voor een Stimuleringsplan energiebesparen.  
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
5. Is het college het met de PVV Hengelo eens dat er straks duizenden mensen in financiële 

problemen komen als we niet ingrijpen? 
 

Op dit moment kunnen wij nog niet overzien hoeveel mensen in de problemen komen. Dit zal 
onderzocht worden bij de uitwerking van de genoemde regelingen.  

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


