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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie Brandbrief OR SWB Groep 3479306  11 oktober 2022 

Geachte leden van de raad, 

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 

 

Op 8 september jl. ontvingen wij een brandbrief van de OR SWB Groep om extra aandacht te 
vragen voor kwetsbare medewerkers die bij of via SWB Groep werkzaam zijn en als gevolg van de 

explosief toegenomen kosten voor levensonderhoud niet meer kunnen rondkomen. 
 

Als bijlage vindt u een afschrift van de brief die wij in reactie hierop aan de OR SWB Groep hebben 
verzonden. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 
Met vriendelijke groet, 

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

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

 
 

Bijlagen: 1 



 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 
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Reactie Brandbrief kwetsbare 
medewerkers 

3479306  11 oktober 2022 

Geachte heer Posthumus, 

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 

 

Op 8 september jl. ontvingen wij uw brandbrief waarin u extra aandacht vraagt voor kwetsbare 
medewerkers die bij of via SWB Groep werkzaam zijn en als gevolg van de explosief toegenomen 

kosten voor levensonderhoud niet meer kunnen rondkomen. 
 

Wij hebben hiervan kennisgenomen en delen uw zorgen over de gevolgen van de stijging van de 
kosten voor onze inwoners. Wij zijn echter van mening dat het aan SWB Groep als werkgever is uw 

brief inhoudelijk te beantwoorden en zo nodig een oplossing te zoeken.  
 

Regelingen inwoners met een laag inkomen 
Wij maken wel graag van de gelegenheid gebruik om u in deze brief te wijzen op de regelingen die 

de gemeente Hengelo heeft voor alle inwoners van Hengelo met een laag inkomen, en daarmee 
waarschijnlijk ook voor een deel van de medewerkers waar u in uw brandbrief op doelt.  

 
Energietoeslag 

Zo is er specifiek voor de stijgende kosten van energie de energietoeslag. De energietoeslag is een 
aanvulling op de verlaging van de energiebelasting. Aanvragen kan eenvoudig digitaal en of 

schriftelijk. Meer informatie, de voorwaarden en zowel de link naar/als het aanvraagformulier vindt 
u op www.hengelo.nl Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. 

 
Overige regelingen  

Voor de volledigheid wijzen wij u ook graag op onze overige regelingen voor inwoners met een laag 
inkomen als het kindpakket, sport- en cultuurfonds, collectieve ziektekostenverzekering, bijzondere 

bijstand en schuldhulpverlening. 
 

Meer informatie of contact? 
Inwoners, en in uw geval medewerkers, die cliënt zijn van Werk en Inkomen kunnen bij vragen 

terecht bij het klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 074. Heeft de medewerker geen 
klantmanager, dan kan deze bellen met het Zorgloket op telefoonnummer 14 074 (keuze 1).   

 
 

 

http://www.hengelo.nl/
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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 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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