
 
 

    
 

 

Technische vragen  
Van : Margreeth van Dijk (CDA) en Max de Groot (PvdA)  
Datum vraag : 18-08-2022  
Onderwerp : Kosten voor energie/ aandacht voor bestrijding energie armoede  
Datum antwoord: 29-09-2022 

Vragen: 
1. Onlangs oordeelde de rechtbank dat de energietoeslag ook voor studenten/huurders van een 

kamer beschikbaar moet worden gemaakt1. Op welke manier neemt de gemeente Gouda de 
uitspraak van de rechtbank dat studenten en huurders van kamers ook recht kunnen hebben 
op de energietoeslag mee in haar beleid? Welke kosten zijn hieraan verbonden voor de 
gemeente Gouda? En hoe worden deze kosten gedekt? 

2. Op welke manier ondersteunt de gemeente inwoners in slecht geïsoleerde woningen met een 
beneden modaal inkomen? 

3. Op welke manier bereidt de gemeente Gouda zich voor op de ondersteuning van inwoners die 
door de hoge energietarieven in de financiële problemen komen?  

4. Is er vanaf dit najaar bijvoorbeeld voldoende capaciteit om snel schuldhulpverlening te bieden 
en snel te beslissen op aanvragen voor bijzondere bijstand?  

5. Is de gemeente voorbereid op een eventuele toename in het aantal aanvragen op deze 
beleidsterreinen? 

6. Zijn er frequente overleggen met partners in het sociaal domein en maatschappelijke 
initiatieven om goed zicht te houden op relevante ontwikkelingen (bijv. overleggen met de 
voedselbank, diaconieën en welzijnsorganisaties)? 

7. Kan de gemeente in overleg met de woningbouwverenigingen het initiatief nemen om slecht 
geïsoleerde huur- en koopwoningen in de aanloop naar de winter versneld te isoleren? 
Bijvoorbeeld door aanvullende subsidies op isolatiemateriaal of het collectief inkopen en 
vervolgens goedkoop beschikbaar stellen van isolatiematerialen? 

 
Antwoorden: 

1. Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank. De beleidsregels voor 
de energietoeslag worden op korte termijn geactualiseerd.  
Gemeente Gouda ontvangt van het Rijk budget om de energietoeslag uit te keren. De 
energietoeslag is een tijdelijke regeling binnen de bijzondere bijstand en derhalve een open 
einde regeling. Een overschot op de bijzondere bijstand vloeit in  de algemene reserve en een 
tekort op de bijzondere bijstand wordt weer gecompenseerd vanuit de algemene reserve. In 
hoeverre het van het Rijk (te) ontvangen budget toereikend zal zijn, mede gelet op de 
uitspraak, is niet bekend. In incidentele gevallen is de energietoeslag reeds op grond van de 
hardheidsclausule uitgekeerd aan studenten met gestegen energiekosten. 

 
2. Al enige tijd gaat Klimaatroute bij complexen van de woningcorporaties langs om advies te 

geven en energiebesparende producten uit te delen. Vanaf de 2e week van september worden 
energiebesparende producten ook verspreid via de voedselbank, moskeeën, buurthuizen en 
de partners die betrokken zijn bij het sociaal team. Daarnaast is een folder ontwikkeld waar 
met pictogrammen en in meerdere talen wordt uitgelegd hoe inwoners met kleine maatregelen 
en gedrag tot € 750,- aan energiekosten kunnen besparen. Daarnaast lopen alle acties door 
zoals ook beschreven in het memo van 10 mei jl. (dossiernummer 6167).Tot slot wordt op dit 
moment de laatste hand gelegd aan het Gouds Isolatieprogramma. Deze zal dit najaar aan de 
raad worden voorgelegd. Een belangrijke focus van dit programma is de aanpak van 
energiearmoede. 
 

3. Gouda heeft door het vroegtijdig signalen van schulden informatie over huishoudens waar 
betalingsachterstanden op de energienota ontstaan. Aan die huishoudens wordt hulp 
aangeboden. Dit kan in eerste instantie door middel van een brief of email voor een gesprek 

                                                       
1 https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/rechtbank-studenten-onterecht-uitgesloten-
vanenergietoeslag 
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met een schuldhulpverlener en bij achterstanden op de energienota wordt de inwoner ook 
geïnformeerd over de mogelijkheid om een energiecoach te raadplegen en eventueel 
besparende maatregelen te treffen.  

 
4. De gemeente is voorbereid om een toename van het aantal hulpvragen voor zover dit 

enigszins valt in te schatten en daartoe is de capaciteit uitgebreid. De behoefte aan 
ondersteuning wordt gemonitord. 

 
5. Voor energiekosten is de toekenning van de energietoeslag vooralsnog een voorliggende 

voorziening. Het aantal aanvragen daarvoor is zeer hoog en voldoende uitvoeringscapaciteit 
blijft een aandachtspunt. Ook de gemeente Gouda heeft te maken met krapte op de 
arbeidsmarkt. 

 
6. Ja. Dankzij de samenwerking via het convenant Goudse Standaard bij schuldhulp vinden er 

periodieke overleggen plaats en is er een actieve netwerksamenwerking met maatschappelijke 
partners en vrijwilligersorganisaties die financieel kwetsbare inwoners ondersteunen. 

 
7. Landelijk zijn afspraken gemaakt tussen het rijk en Aedes om in 2028 alle woningen met een 

E, F of G label te hebben verduurzaamd. De Goudse woningcorporaties houden zich aan deze 
afspraak. In de tussentijd ligt de focus op kleine maatregelen en gedrag zoals vermeld in 
antwoord op vraag 2.  

 
 
 


