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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
energietoeslag 

3439353  2 september 2022 

Geachte 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 

Op 14 juni 2022 heeft u vragen gesteld over de uitkering energietoeslagen. Met deze brief geven 

wij antwoord op de door u gestelde vragen. 
 

1. PVV Hengelo vraagt zich af of de Gemeente Hengelo louter naar het instuurde 
loonstrookje of bankafschrift kijkt of dat bijvoorbeeld ook de leefsituatie wordt 

meegenomen? 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de energietoeslag heeft de gemeente Hengelo de 

beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor de 
toeslag moet je in Hengelo wonen, een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm ontvangen 

en moet je zelfstandige huisvesting hebben. Deze voorwaarden onderzoeken we dus om voor de 
toeslag in aanmerking te komen. 

 
2. Zijn er binnen de gemeente Hengelo dak‐ e/o thuislozen die de energietoeslag hebben 

ontvangen, zo ja om hoeveel dak‐ en thuislozen gaat het dan?  

Nee deze groepen zijn uitgesloten van het recht op toeslag. 
 

3. Is er een controle op de uitkering van de energietoeslag zodat deze niet wordt 
ontvangen door een persoon die slechts een postadres heeft? 

Ja daar controleren we op. 
 

4. Hoeveel personen hebben zelf een energietoeslag aangevraagd? 
Tot en met 18 augustus 2022 hebben 2456 inwoners van Hengelo een individuele aanvraag 

ingediend.  
   

5. Aangezien de nieuwbouwwoningen van Welbions energiezuinig en gasloos zijn vraagt 
PVV Hengelo zich af of er ook rekening gehouden met het type (sociale huur) woningen? 

Wij verstrekken de toeslag als categoriale bijzondere bijstand. Dit is ook zo beoogd door het rijk en 
geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit houdt in dat wanneer je 

tot de doelgroep hoort je automatisch in aanmerking komt voor de toeslag. Dit betekent dat geen 
onderscheid gemaakt wordt in het soort woning.  

  
6. Heeft de gemeente een plan van aanpak wanneer er problemen ontstaan bij de 
 aankomende stijging van de energietarieven van gemiddeld € 49,‐ per maand. 

Bron: NOS 31‐5‐’22   

Wij delen uw zorgen over de stijging van de energietarieven. Wij hebben in onze informerende 
raadsbrief van 2 september 2022 maatregelen aangekondigd om met een plan van aanpak te 

komen nog dit jaar huishoudens die in financiële problemen komen te ondersteunen. 
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2 3439353  

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 

Inwoners die nu in financiële problemen komen kunnen uiteraard gebruik maken van de diensten 
van BudgetAlert. 

 
7. Voorkomen is vaak beter dan genezen, PVV Hengelo is dan ook benieuw of er reeds 

resultaten beschikbaar zijn door de inzet van de ‘energiecoaches’? 
In 2021 heeft de gemeente Hengelo gebruik gemaakt van wooncoaches van de stichting Duurzaam 

Thuis Twente. Deze coaches hebben 186 adviezen uitgebracht. Zij hebben advies of informatie  
gegeven over subsidies, energiechecks gegeven en een QuickScan uitgevoerd. Ook zijn er ondanks 

corona 5 bijeenkomsten geweest voor inwoners van Hengelo waarbij energietips zijn aangereikt.  
In 2022 maakt de gemeente Hengelo gebruik van wooncoaches via Hengelo energie.  

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


