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Technische 
vragen 

Aan het college

Onderwerp: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

Inleiding
Naar aanleiding van door GroenLinks gestelde vragen over de toekenning van de 
door Energiecompensatie aan uitwonende studenten, is door het college in het 
vragenuurtje op 21 juni 2021 door wethouder G. Rep toegezegd dat ook uitwonende 
studenten -na aanvraag- in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige 
energietoeslag van €800.
Deze toezegging is door wethouder G. Rep herbevestigd na constatering onzerzijds 
dat op de website van HalteWerk uitwonende studenten nog steeds uitgesloten 
werden om een aanvraag te kunnen indienen. 

Groot is dan ook onze verbazing dat in de openbare publicatie van de Beleidsregels 
eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Dijk en Waard door het dagelijks bestuur 
gemeenschappelijke regeling Zaffier op 29 juli 2022 het volgende opgenomen is:

”Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden 
met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale 
bijzondere bijstand verleend.

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking 
genomen.

3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende 
de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% 
van de toepasselijke bijstandsnorm.

4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:
jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studie-financiering op grond van de 
Wet studiefinanciering 2000.
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Naar aanleiding van de toezegging van wethouder G. Rep in de raadsvergadering op 
21 juni 2022 en het in de gepubliceerde “beleidsregels” geel geaccentueerde artikel 2 
lid 4 onderdeel a heeft GroenLinks de volgende raadsvragen conform art 31 RvO aan 
het college van B&W gemeente Dijk en Waard:

Vragen

1. Wat is de reden dat de toezeggingen van de portefeuillehouder Participatiewet en 
Armoedebestrijding/schuldhulpverlening, tevens lid AB HalteWerk en lid AB SORA 
(oude naam GR Zaffier) niet uitgevoerd worden door de Gemeenschappelijke 
regeling Zaffier?

2. Op welke termijn worden de “beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022” door 
het DB Zaffier aangepast aan de toezeggingen van de wethouder zoals door hem 
namens het college uitgesproken op 21 juni 2022?

3. Op welke wijze en op welke termijn worden eventueel gedupeerde inwoners van 
de gemeente Dijk en Waard op de hoogte gebracht van het feit dat zij wel in 
aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2022?

Antwoord van het college

Inleiding
Op 1 augustus jl. hebben wij een aantal raadsvragen ontvangen met als onderwerp: 
“Raadsvragen conform art 31 RvO nav de publicatie op 29 juli 2022 van Beleidsregels 
eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Dijk en Waard door het dagelijks bestuur 
gemeenschappelijke regeling Zaffier.” 

Antwoord
1. Wat is de reden dat de toezeggingen van de portefeuillehouder 

Participatiewet en Armoedebestrijding/schuldhulpverlening, tevens lid AB 
HalteWerk en lid AB SORA (oude naam GR Zaffier) niet uitgevoerd worden 
door de Gemeenschappelijke regeling Zaffier?

Op 21 juni is door wethouder Rep aangegeven dat studenten vanwege hun diverse 
woonsituaties geen aanspraak kunnen maken op de generieke regeling van de 
energietoeslag, maar voor de hogere energiekosten bijzondere bijstand kunnen 
aanvragen. Dit is in de lijn met de VNG handreiking die eerder is uitgegeven. Met 
Halte Werk (per 1 januari 2023 Zaffier) is afgesproken dat dit op deze wijze wordt 
uitgevoerd. 

2. Op welke termijn worden de “beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022” 
door het DB Zaffier aangepast aan de toezeggingen van de wethouder zoals 
door hem namens het college uitgesproken op 21 juni 2022?

Wethouder Rep heeft geen toezeggingen gedaan over het kunnen aanvragen van de  
energietoeslag door studenten. Zie verder het antwoord op vraag 1. 

3. Op welke wijze en op welke termijn worden eventueel gedupeerde inwoners 
van de gemeente Dijk en Waard op de hoogte gebracht van het feit dat zij 
wel in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2022?

Alle inwoners die recht hebben op de energietoeslag en/of bijzondere bijstand kunnen 
dat via de website van Halte Werk aanvragen. 
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