
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : Luuk Adema fractie D66 
  
Datum indiening                               : 20 juni 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Energietoeslag 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 19 juli 2022 
 
 
Toelichting: Vanuit onze achterban is er een vraag binnengekomen omtrent de energietoeslag. De persoon 
in kwestie is student en woonachtig in het centrum van Sneek. Omdat deze persoon student is, heeft deze 
geen recht op de energietoeslag. Daarom namens de fractie D66 hier schriftelijke vragen over.  
 
Deze link van de NOS geeft u meer inzicht over het probleem: https://nos.nl/l/2432578 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Is het college zich bewust van deze problematiek? Welke groepen hebben in SWF geen recht op  
de energietoeslag? 
 

 Antwoord: 
Het college heeft kennis genomen van de berichten in de media (met name Nieuwsuur) over het 
uitsluiten van studenten van het recht op de eenmalige energietoeslag.  
 
De Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sudwest-Fryslan sluit een aantal groepen uit 
van het recht op deze toeslag. Dit zijn: 
-inwoners met een inkomen dat hoger is dan 120% van het sociaal minimum; 
-personen die in een instelling wonen; 
-personen die dakloos of thuisloos zijn; 
-kostendelers; 
-inwoners jonger dan 21 jaar, tenzij ze noodzakelijk uitwonend zijn en een bijstandsuitkering 
ontvangen; 
-inwoners jonger dan 27 jaar die studiefinanciering ontvangen. 
 

2.  Kan het college een inschatting maken om hoeveel mensen dit gaan binnen SWF? 
 

 Antwoord: 
Nee, het is voor het college niet mogelijk om op deze korte termijn een inschatting te maken van de 
omvang van deze groepen.  
 

3.  Is het college het met D66 eens dat om energiearmoede te bestrijden er ruimhartig moet worden 
omgesprongen met energietoeslag? 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2432578&data=05%7C01%7C%7Cc57ffe3940df462535b508da4e0eb011%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637908122242816954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bpzjSgHNtSvpktQtAwgHYvugYx9HyXkStTQ9dBPOe0Q%3D&reserved=0


  

 
 

 Antwoord: 
De energietoeslag is in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige 
bijdrage te geven in de stijgende energiekosten. Een wetsvoorstel daartoe (Wetsvoorstel eenmalige 
energietoeslag lage inkomens) is op 15 maart jl. ingediend bij de Tweede kamer. De uitvoering van de 
regeling is bij de gemeenten belegd. In samenspraak met de VNG heeft het ministerie van SZW een 
richtlijn opgesteld ten aanzien van de doelgroep en het uit te keren bedrag, bedoeld om de 
gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering. Met deze richtlijn wil het ministerie bewerkstelligen 
dat de regeling zoveel mogelijk uniform wordt uitgevoerd, ook gezien de landelijke aard van de 
huidige energieproblematiek. 
 
In deze richtlijn is gemeenten o.a. geadviseerd studenten niet in aanmerking te laten komen voor de 
eenmalige energietoeslag. Reden is dat de woonsituatie van studenten zeer divers is; ook wat betreft 
de energiekosten. 
 
Met inachtneming van de kaders in het op 15 maart jl. ingediende wetsvoorstel en in de richtlijn voert 
het college de regeling zo ruimhartig als mogelijk uit.  
 
In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli jl. heeft het kabinet aangekondigd het richtbedrag van de 
eenmalige energietoeslag nogmaals te verhogen, van € 800,00 naar € 1300,00. Om dit mogelijk te 
maken wordt extra budget toegekend aan gemeenten, zowel voor de ophoging van de energietoeslag 
als voor de extra uitvoeringskosten.  
 
Dit betekent in het kort dat de gemeente, met ingang van een nog nader te bepalen datum, bij 
nieuwe aanvragen het nieuwe verhoogde bedrag zal hanteren. Huishoudens van wie de aanvraag al is 
afgehandeld en toegekend, ontvangen ambsthalve een nabetaling. Zij hoeven hiervoor niets te doen. 
 
Daarnaast heeft de minister een nota van wijziging ingediend op het Wetsvoorstel eenmalige 
energietoeslag lage inkomens. In het Wetsvoorstel staat dat de energietoeslag in het kalenderjaar 
2022 moet zijn uitbetaald. In de nota van wijziging wordt voorgesteld deze termijn met 6 maanden te 
verlengen, dus tot en met 30 juni 2023. Reden voor deze verlenging is dat gemeenten vanwege de 
voorgenomen verhoging van de energietoeslag extra werk krijgen; zowel bij de beoordeling van de 
nieuwe aanvragen als bij de nabetaling van het extra bedrag bij reeds afgehandelde en toegekende 
aanvragen. 
 
In augustus organiseert de gemeente een extra voorlichtingsactie om inwoners van SWF met een laag 
inkomen die nog geen aanvraag hebben ingediend hierop te attenderen. 
 
De doelgroep van de energietoeslag blijft ongewijzigd. In een brief van 7 juli jl. van de minister aan 
de Tweede Kamer waarin de voorgenomen verhoging van de energietoeslag en de verlenging van de 
termijn wordt aangekondigd, gaat zij ook in op de situatie van studenten. De minister herhaalt het 
standpunt dat, vanwege een uniforme uitvoering, gemeenten via de landelijke richtlijn zijn 
geadviseerd om studenten als categorie uit te sluiten van de eenmalige energietoeslag.  
 

4.  Is het college bereid om, vooruitlopend op eventuele landelijke aanpassingen hier maatregelen voor  
te nemen? 
 

 Antwoord: 
Zie het antwoord op de vorige vraag. Het college bekijkt op dit moment óf, en zo ja, onder welke 
voorwaarden het verstrekken van individuele bijzondere bijstand een oplossing zou kunnen zijn voor 
studentenhuishoudens. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 

 


