
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : D66 (Luuk Adema) 
  
Datum indiening                               : 2 september 2022 
  
Aan  : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Vervolgvragen energietoeslag 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

  

  
Datum beantwoording  : 27 september 2022 
 
 
Toelichting:  
Op 20 juni jl. Heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het openstellen van de energietoeslag voor 
studenten. Gedurende de zomer zijn er veel ontwikkelingen geweest rond stijgende energiekosten. 
Daarom deze aanvullende vragen. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  In de antwoorden op de vragen van 20 juni geeft het college aan zich te richten op “lage inkomens”. 
Ondertussen is duidelijk geworden dat niet alleen lage inkomens, maar ook middeninkomens in de 
problemen kunnen komen door stijgende energiekosten. Heeft het college hier al rekening mee 
gehouden en zo ja, welke aanvullende maatregelen gaat het college nemen om deze grotere 
doelgroep te helpen? 
 

 Antwoord: 
De grens voor de energietoeslag is momenteel vastgesteld op 120% van het sociaal minimum 
(bijstandsniveau). Het college is op de hoogte van het feit dat ook de middeninkomens in de 
problemen kunnen komen door de stijgende energielasten. 
 
Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de doelgroep eventueel uit te breiden naar 
130% en 140% van het sociaal minimum. Het idee is dan om inwoners met een inkomen tussen de  
120% en 130% bijvoorbeeld de helft van €1300, en met een inkomen tussen de 130 en 140% een kwart 
van € 1300 te geven. 
 
Eind september wordt de Armoedemonitor gepubliceerd. Aan de hand van de daarin verzamelde 
gegevens, o.a. van het CBS, heeft het college inzicht in de omvang van de bovengenoemde doelgroep 
en daarmee ook van de bijbehorende financiële gevolgen. Het college komt daarna zo spoedig 
mogelijk met een voorstel voor aanvullende maatregelen. 
 

 

2.  In een uitspraak van de rechter is duidelijk geworden dat studenten als gehele groep niet mogen 
worden uitgesloten van de individuele energietoeslag. Op welke doelgroepen richt het beleid van het 
college zich? Hoe worden deze groepen bereikt? Is het college het met D66 eens dat op voorhand geen 
enkele groep of individu mag worden uitgesloten van hulp bij stijgende energiekosten? 
 

 Antwoord: 
De VNG is in gesprek met het ministerie van SZW over de gerechtelijke uitspraak dat studenten niet 
bij voorbaat mogen worden uitgesloten van de energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen.  



  

 
 

Het standpunt van SZW wordt afgewacht. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we daarover 
geïnformeerd worden. Op 7 september jl. stond er een debat gepland in de Tweede Kamer over de 
energietoeslag. Minister Schouten heeft dit debat uitgesteld, omdat ze de gesprekken met vakbonden, 
studentenorganisaties en de VNG wil afwachten. 
 
Voor nu staat de VNG achter het initiële standpunt; dit betekent dat de doelgroep van de 
energietoeslag ongewijzigd blijft.  
 
Het college onderzoekt momenteel of de energietoeslag ook toegekend kan worden aan studenten, 
maar dit zal mede afhankelijk zijn van de uitkomst van het gesprek tussen de VNG en het ministerie 
van SZW. 
 
Resumerend; het college onderzoekt op dit moment zowel de mogelijkheden voor uitbreiding van de 
doelgroep door middel van het verhogen van de inkomensgrens als het meenemen van de studenten. 
Het onderzoek moet o.a. inzicht geven in de financiële gevolgen van deze uitbreiding.  
 
Het college organiseert extra voorlichtingsacties om inwoners van Súdwest-Fryslân met een laag 
inkomen die nog geen aanvraag hebben ingediend hierop te attenderen. Ook worden de diverse 
communicatiekanalen (social media etc.) gebruikt om de inwoners te bereiken. 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 

 
 
 

 


