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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen SP 
over de energietoeslag 

3445067  2 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

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 23 juni 2022 hebt u ons raadsvragen over de energietoeslag gesteld. Met deze brief geven wij 
antwoord op uw vragen. 

 
1. Hoeveel huishoudens hebben nu daadwerkelijk ambtshalve de energietoeslag 

gekregen? 
Wij hebben tot en met 18 augustus 2022 aan 3121 Hengelose zelfstandige huishoudens 

automatisch de energietoeslag toegekend. 
 

2. Hoeveel individuele aanvragen zijn er tot op heden ingediend? 
Tot en met 18 augustus 2022 hebben 2456 inwoners van Hengelo een individuele aanvraag 

ingediend. 
 

3. Hoeveel daarvan zijn er beoordeeld? 
Wij hebben hiervan 2002 aanvragen beoordeeld. De overige 454 aanvragen handelen wij zo snel 

mogelijk af. 
 

4. Hoeveel zijn er toegekend, hoeveel zijn er afgewezen? 
Wij hebben 1.425 aanvragen toegekend en 544 aanvragen afgewezen. 

 
5. Kunt u bij de afwijzingen een grove indicatie geven van de reden daarvan: bv te hoog  

inkomen, niet voldoen aan de voorwaarden etc. 
Wij zien dat de redenen van de afwijzingen zijn dat het inkomen te hoog is of dat de toeslag al 

automatisch is toegekend. 
 

6. Hoeveel ondernemers/zzp’ers hebben een aanvraag ingediend en is hun inkomen  
goed te bepalen? 

We hebben op dit moment nog geen beeld bij het aantal ondernemers of zzp-ers die een aanvraag 
hebben ingediend. Het is voor ons een uitdaging om het inkomen van deze doelgroep te 

beoordelen. Wij maken hierbij gebruik van de expertise van het ROZ.  
 

 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3445067  

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 

7. Wat is de budgettaire stand van zaken: aantal verstrekkingen en uitvoeringskosten 
tezamen? 

Het budget vanuit het rijk is 4,3 miljoen euro inclusief uitvoeringskosten. Voor de 
uitvoeringskosten hebben we een bedrag van €100.000 gereserveerd. Tot op heden hebben we 

een bedrag van €3,63 miljoen aan toeslagen toegekend.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


