
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 30-11-2022 

 

 

Onderwerp: Energietoeslag  

 

 

Toelichting:  

In de raadsbrief van 17-8-22 werd op basis van de minimascan van Stimulansz de inschatting gemaakt 
dat ongeveer 5450 huishoudens in aanmerking komen voor de energietoeslag. Op dat moment was 
ongeveer 85% van de doelgroep bereikt. Van Humanitas krijgen wij signalen dat veel mensen, 
bijvoorbeeld mensen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen, vaak ten onrechte denken dat 
ze geen recht hebben op de toeslag. 

Bovendien staat in de miljoenennota dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld om aan huishoudens 
die leven van maximaal 120% van het sociaal minimum nogmaals een (extra) energietoeslag uit te 
keren bovenop de €1300,- die zij al ontvingen. 

Het budget dat we als gemeente krijgen bleek in augustus al onvoldoende. Hiervoor werden een aantal 
redenen genoemd. 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

➢ Welke inspanningen worden geleverd om de rest van de doelgroep (15%) ook te bereiken? 

➢ Klopt het signaal dat veel bewoners ten onrechte denken geen recht te hebben op de toeslag, 
en zo ja, hoe gaan we die groep alsnog aansporen de aanvraag te doen? 

➢ Landelijk is de aanname dat 14% van de inwoners wel eens recht zou kunnen hebben op de 
toeslag. Is het mogelijk dat het werkelijke aantal inwoners dat recht heeft op de energietoeslag 
nog hoger ligt dan de genoemde 5450?  

➢ Krijgen bewoners die de energietoeslag in 2022 ontvingen de toeslag voor 2023 automatisch? 

➢ Wordt de eerste €500,- van de toeslag voor 2023, zoals in veel gemeenten het geval is, al in 
december 2022 overgemaakt? 

➢ Is er al actie ondernomen richting Rijk om de landelijke verdeelsleutel eerlijker te krijgen? 

 

 

Namens de fractie van de PvdA 
 
Jan Westerdiep  
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 



 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

