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T.A.V. Griffie gemeente Midden Groningen  
Verzoek: bericht doorsturen aan de raadsleden.   
   
Betreft: Toekennen energietoeslag aan bewoners van kleinschalige wooninitiatieven  
Bijlage: Voorbeeld motie  
   
Geachte Raadsleden van Midden Groningen,    
   
Bewoners van wooninitiatieven voor mensen met een beperking krijgen vaak onterecht geen 
energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen 
met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. De uitvraag maakt 
duidelijk dat veel gemeenten de energietoeslag niet, of met grote willekeur toekennen. Het betreft 
bijvoorbeeld kleinschalige woonvormen, opgezet door ouders voor hun kinderen met een 
(verstandelijke) beperking of Thomashuizen. Recent is er al landelijk aandacht en erkenning geweest 
voor de problematiek van deze wooninitiatieven in relatie tot het energieplafond. In deze brief richt 
ik mij specifiek op de problematiek rondom het toekennen van de energietoeslag.  
  
Ik vind het belangrijk dat in onze gemeente bewoners van wooninitiatieven hun energietoeslag 
krijgen toegekend.   
  

Dat energietoeslag niet altijd wordt toegekend komt enerzijds doordat er verwarring is over of 
wooninitiatieven vallen onder de definitie van ‘inrichtingen’. Die zijn namelijk uitgezonderd van de 
energietoeslag, omdat bewoners lagere bestaanskosten hebben. Dit is niet het geval bij bewoners 
van wooninitiatieven omdat zij zelf hun energie- en bestaanskosten betalen. Het gaat daarbij bijna 
altijd over bewoners met een laag inkomen.  
  

Daarnaast stellen gemeenten vaak als eis dat de energierekening op naam van de aanvrager moet 
staan. Bij wooninitiatieven staat de energierekening echter vaak op naam van de stichting, omdat dat 
de administratie voor de bewoners eenvoudiger maakt. De bewoners betalen echter wel degelijk zelf 
de vaak sterk gestegen energiekosten en daarom vind ik dat ook deze bewoners aanspraak moeten 
kunnen maken op de energietoeslag.  
   
Ik hoop dat u bereid bent u sterk te maken om te controleren of de energietoeslag in onze gemeente 
rechtvaardig wordt toegekend aan bewoners van wooninitiatieven. Bijgevoegd vindt u een 
voorbeeldmotie die deze problematiek agendeert.   
   
Met vriendelijke groet,    
   
Gerwin en Carina Dekker 
Zorgondernemers Thomashuis Muntendam 

   

  



 


