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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
energietoeslag 

3420075  20 juni 2022 

Geachte mevrouw Boekhoudt, 

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 6 mei 2022 stelt u een aantal vragen over de uitvoering van de energietoeslag. De 
vragen hebben betrekking op de uitzonderingen voor jongeren tot 21 jaar en studenten tot 27 jaar 

die recht hebben op studiefinanciering.  
 

Hierna volgt per vraag de beantwoording. 
 

Vraag 1 
Kunnen de ouders van jongeren tot 21 jaar aanspraak maken op de energietoeslag of andere 

financiële hulpmiddelen als zij zelf in financiële problemen komen door de energierekening van hun 
kind?  

 
Antwoord vraag 1 

Nee. Ouders van jongeren tot 21 jaar die een zelfstandig huishouden voeren hebben geen 
aanspraak op de energietoeslag of andere financiële hulp.  

 
Vraag 2 

Zo ja, kunnen ze dit ook krijgen als ze zelf al aanspraak hebben gemaakt op de energietoeslag 
vanwege hun inkomen?  

 
Antwoord vraag 2 

Wij verwijzen naar ons antwoord op vraag 1.  
 

Vraag 3 
Zo nee, is het college bereid een oplossing te zoeken voor deze groep mensen, zodat zij niet in de 

schulden komen? 
 

Antwoord vraag 3 
Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Als ouders niet aan de 

onderhoudsplicht kunnen voldoen, kan de betreffende jongere mogelijk in aanmerking komen voor 
individuele bijzondere bijstand. 

Wij verstrekken de energietoeslag wel aan jongeren tot 21 jaar die al bijzondere bijstand 
ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden.  

 
 

Vraag 4 
Kunnen studenten die zelf hun energierekening betalen, aanspraak maken op andere financiële 

middelen ter ondersteuning?  
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Antwoord vraag 4 

Nee studenten met recht op studiefinanciering zijn uitgesloten van het recht op de energietoeslag. 
Wij verwijzen u naar onze brief van 29 april 2022. Alleen in bijzondere situaties kunnen studenten een 
aanvraag bijzondere bijstand voor energielasten indienen. 
 
Vraag 5 
Zo ja, welke middelen zijn dat en wie maakt daar wel aanspraak op en wie niet?  

 
Antwoord vraag 5 

Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 4. 
 

Vraag 6 
Zo nee, is het college het met ons eens dat het onwenselijk is dat studenten een hogere 

studieschuld krijgen omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen?  
 

Antwoord vraag 6 

Ja, het college heeft in de Raadsbrief van 29 april 2022 aangegeven te onderkennen dat met name 
studenten die een zelfstandig een huishouden voeren (alleenstaand of samenwonend) wel degelijk te 
maken kunnen hebben met sterk gestegen energielasten.  
 
Vraag 7 

En is het college dan bereid de regeling aan te passen zodat studenten die zelf hun 
energierekening moeten betalen, alsnog de eenmalige energietoeslag kunnen krijgen? 

 
Antwoord vraag 7 

In onze brief van 29 april hebben wij aangegeven het gesprek met de raad aan te willen gaan over 
de wenselijkheid van het toelaten van studenten met een eigen huishouden tot deze regeling.  

Om hoeveel studenten het in Hengelo gaat is zoals gezegd niet duidelijk. Uitbreiding van de 
energietoeslag naar deze groep zal vanwege het budgetrecht gesteund moeten worden door een 

meerderheid in de raad, omdat de kosten van een dergelijke regeling waarschijnlijk door de 
gemeente uit eigen financiële middelen gedekt moeten worden.  

 
Tot slot merken we op dat we de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de energietoeslag nadrukkelijk 

volgen. Daar waar nodig anticiperen we op deze ontwikkelingen.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


