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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 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de landelijke 
energietoeslag en de Hengelose energieregeling. Hierbij lichten we de strekking van de regelingen 
toe, wat er tot nu toe is gedaan in de uitvoering en wat de (financiële) resultaten zijn. 
 
1. De landelijke energietoeslag (ET) 
Het Rijk heeft gemeenten gevraagd de landelijke energietoeslag aan gezinnen met lage inkomens te 
gaan verstrekken. Dit is een eenmalige toeslag voor 2022 in verband met de sterk gestegen 
energielasten. Wij hebben vanaf het voorjaar 2022 gehoor gegeven aan dit verzoek. Het Rijk heeft de 
omvang van de doelgroep in Hengelo die voor de toeslag in aanmerking kan komen vastgesteld op 
5.450 zelfstandige huishoudens. 
 
In mei 2022 is er, vooruitlopend op definitieve besluitvorming van het Rijk, aan 3.121 zelfstandige 
huishoudens in de bijstand een eerste betaling verstrekt van €500. Toen duidelijk werd dat de hoogte 
van de toeslag €800 zou zijn, heeft deze groep huishoudens van ons nog een nabetaling van €300 
ontvangen. Deze toeslag is zonder aanvraag automatisch toegekend, omdat we wisten dat ze op dat 
moment aan de voorwaarden voldeden en zo in het belang van de inwoner hebben kunnen 
handelen. De inwoners van Hengelo die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen konden 
vervolgens per juni 2022 een aanvraag indienen. Tot en met 11 december 2022 zijn aan deze groep 
inwoners 2.356 toeslagen toegekend.  
 
Tussentijds heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om de ET te verhogen naar €1.300. Wij 
hebben alle inwoners van Hengelo die de ET in een eerdere fase hebben ontvangen en die hierop 
nog recht hadden een bedrag van €500 nabetaald. In totaal is voor 5.477 huishoudens de 
energietoeslag toegekend. Hiermee hebben we ruim 100% van de door het Rijk beoogde doelgroep 
geholpen. 
 
Studenten en ET 
De positie van studenten is steeds onderwerp van gesprek geweest, zowel landelijk als binnen onze 
gemeente. 
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In eerste instantie hebben we studenten uitgesloten om in aanmerking te komen voor de ET. Dit 
hebben wij gedaan op nadrukkelijk advies van zowel het Rijk als de VNG. Het Rijk heeft gemeenten 
ook middelen beschikbaar gesteld voor huishoudens met lage inkomens exclusief studenten. Zoals 
bekend heeft een rechtbank geoordeeld dat het niet rechtmatig is studenten zonder meer uit te 
sluiten van de ET, mits ze ook aan de overige voorwaarden voldoen. Daarnaast was de VNG van 
mening dat het Rijk op basis van de uitspraak van de rechtbank gemeenten in staat moest stellen 
studenten ook te ondersteunen. 
 
Inmiddels heeft het Rijk te kennen gegeven dat zij met de decembercirculaire extra middelen 
beschikbaar stellen aan gemeenten, zodat ze studenten kunnen ondersteunen. Voor Hengelo is dat 
€172.000. Wij hebben de beleidsregel aangepast en studenten kunnen als ze ook aan de 
voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor de ET. Deze voorwaarden zijn zelfstandige 
huisvesting en inkomen lager dan 120%. Omdat wij de beleidsregel pas in december 2022 kunnen 
aanpassen stellen wij de inwoners van Hengelo tot en met 31 maart 2023 in de gelegenheid om een 
aanvraag in te dienen. Wij verwachten op basis van de ervaringen in Enschede dat de groep 
studenten die in aanmerking komen voor de ET niet hoog zal zijn (naar verwachting 100 studenten). 
 
Financiën ET 
Het Rijk heeft voor de uitvoering en betaling van de ET 7,8 miljoen euro aan de gemeente Hengelo 
beschikbaar gesteld voor 2022. Wij hebben tot nu toe 7,09 miljoen euro aan toeslagen verstrekt. 
Hierbij is ook een deel van het budget gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de ET. Naar 
verwachting wordt een bedrag van tussen de 300.000 euro en 400.000 euro niet direct besteed. Dit 
budget blijft beschikbaar voor als er meer aanvragen van studenten komen dan verwacht. 
 
De landelijke ET in 2023 
Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd dat er een wet energiearmoede komt, waarin ook middelen 
komen voor een energietoeslag in 2023. Vooralsnog is hierover nog veel onduidelijk: zodra hier meer 
over bekend is zullen wij daar direct op handelen zodat de inwoners die recht hebben op de 
energietoeslag deze zo snel mogelijk krijgen. 
 
2. De Hengelose Energieregeling (HER) 
Wij hebben, in nadrukkelijke samenspraak met de raad, besloten ook inwoners van Hengelo met een 
inkomen boven de 120% tot €2.350 netto per maand te ondersteunen. Wij hebben hiervoor 
beleidsregels vastgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens gingen wij er vanuit dat 3.500 
zelfstandige huishoudens in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling. Wij zien dat het 
aantal aanvragen ver achter blijft bij onze verwachtingen. Tot en met 11 december 2022 zijn 625 
aanvragen ingediend. Hiervan hebben we 212 aanvragen toegekend en 293 aanvragen afgewezen. 
De overige 120 aanvragen staan klaar om afgehandeld te worden. Het hoge aantal afwijzingen wordt 
veroorzaakt omdat aanvragers niet aan de voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een variabel 
energiecontract of een voorschotbedrag dat lager is dan 15% van het inkomen.  
 
Communicatie 
Wij zagen al vrij snel dat het aantal aanvragen achter bleef bij onze verwachtingen. Dit ondanks dat 
veel mensen wel de informatie over de HER hebben opgezocht via de website van de gemeente 
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Hengelo. Bijna 10.000 mensen hebben via Facebook informatie opgezocht waarbij 1.300 inwoners 
hebben doorgeklikt voor meer informatie. Dit is veel meer dan wij bij andere voorzieningen zien.  
Om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de HER zijn er advertenties in het Hengelo ’s weekblad 
en de gemeenteadvertentie hebben wij inwoners geattendeerd op de HER. Wij hebben onze 
partners van Wijkracht en Welbions geïnformeerd over de regeling. Via billboards, posters bij 
wijkcentra, bibliotheek en supermarkten zijn de inwoners ook gewezen op de mogelijkheden van de 
HER. Dit heeft niet geleid tot een toename van het aantal ingediende aanvragen door de inwoners 
van de gemeente Hengelo.  
 
Ondanks het tegenvallende aantal aanvragen, is de HER duidelijk van waarde geweest, want 212 
Hengelose huishoudens zijn door ons ondersteund. 
 
Aanpak energiearmoede/verduurzaming 
Wij willen een duurzame oplossing voor het bestrijden van de hoge energielasten. Daarom zetten wij 
vooral in op het verduurzamen van de woningen. De doelgroep lage inkomens is primair de 
doelgroep waar deze aanpak ‘verduurzaming’ zich op richt. In de buurten waar de doelgroep veelal 
vertegenwoordigd is gaan we de doelgroep actief benaderen samen met maatschappelijke partijen 
zoals Welbions. We hebben hiervoor diverse acties op zowel de korte als middel lange termijn 
ingezet. 
 
Iedereen die de eenmalige tegemoetkoming energielasten heeft ontvangen/aanvraagt, wordt actief 
benaderd met een aanbod voor een gratis (digitaal) energie-advies. Deze adviezen geven inwoners 
eenvoudige gedragstips voor directe energiebesparing en inzicht in energiemaatregelen. Zo nodig 
krijgen zij hierbij ondersteuning, zoals van wooncoaches. We zoeken de inwoner actief op om deze 
zo goed mogelijk de winter door te helpen. 
 
Wij gaan na of deze aanvragers reeds een energiepakket met kleinere energiemaatregelen 
ontvangen en aangebracht hebben vanuit de actie afgelopen jaar (waarbij 6.700 pakketten verstrekt 
zijn). Als het pakket ontvangen is maar nog niet ingezet of gebruikt, dan gaan we deze inwoners 
alsnog helpen met het aanbrengen van de materialen, instructies beschikbaar stellen hoe dit zelf te 
doen of met ‘energieklussers’ die het aanbrengen. 
 
Voor de (middel)lange termijn gaan wij o.a. op basis van de energieadviezen van de doelgroep 
gerichte vervolgacties nemen waaronder collectieve inkoopacties organiseren voor de 
veelvoorkomende maatregelen en inwoners ondersteunen om de energierekening structureel te 
verlagen. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


