
 

Geacht College, 

Op de raadsvergadering van 13-7-2022 werd over de eenmalige energiecompensatie voor studenten 
gesproken. De motie, om ook een eenmalige energietoeslag te verlenen aan studenten, werd door de 
Raad verworpen. 

Tijdens de politieke markt van 5-7-2022 heeft de fractie van Lokaal Hengelo aangegeven dat het 
uitsluiten van studenten bij de energiecompensatie een vorm van beleid is dat juridisch geen stand zal 
houden. Er moet volgends juristen een rechtmatige grond zijn om een groep buiten te sluiten van de 
regeling omtrent eenmalige energiecompensatie, de reden dat studenten veelal verschillend wonen was 
volgens die juristen niet gerechtvaardigd. 

De PvdA, SP, GroenLinks en D66 gaven net zoals Lokaal Hengelo aan dat studenten niet om deze reden 
buitengesloten mochten worden. 

Fracties zoals Burger Belangen, Pro Hengelo en de VVD gaven aan liever te willen wachten op een 
landelijk besluit. Gelukkig, door een uitspraak van de rechter uit Arnhem is het nu niet meer nodig om te 
wachten op een landelijk besluit. 

Een rechter uit Arnhem deed uitspraak dat de gemeente Nijmegen onterecht geen eenmalige 
energiecompensatie kreeg. Dit stond 5-8-2022 in de Telegraaf; ‘’Rechter: gemeente mag student niet 
uitsluiten van 800 euro energietoeslag’’. 

Dat betekent dus dat het beleid om alle studenten uit te sluiten van de eenmalige energiecompensatie, 
zoals Lokaal Hengelo al aangaf, juridisch onhoudbaar is. Dat is nu dus ook de realiteit geworden door de 
uitspraak van de rechter uit Arnhem. 

Lokaal Hengelo is zeer blij met dit nieuws en verwacht dat studenten nu in Hengelo ook recht hebben op 
de eenmalige energiecompensatie, vandaar hebben wij ook de volgende vragen aan het College. 

1. Gaat het College nu automatisch over tot het besluit om de energiecompensatie beschikbaar te 
stellen voor studenten zoals de jurisprudentie nu voorschrijft? 

2. Heeft het College, sinds de politieke markt van 5-7-2022 al ondertussen de kennis om hoeveel 
studenten het potentieel zou moeten gaan? Indien zij de energiecompensatie zullen gaan 
aanvragen? 

3. Is het College bereid deze vragen te beantwoorden voor de eerstvolgende raadsvergadering, 
zodat Lokaal Hengelo eventueel een motie vreemd hierover zou kunnen indienen? 

Lokaal Hengelo vindt, gezien de juridische basis, dat studenten niet langer op de eenmalige 
energiecompensatie hoeven te wachten en daarom willen we dit graag in september geregeld zien 
worden. 

Met vriendelijke groet, 
Jim ter Braak, fractievertegenwoordiger van Lokaal Hengelo. 


