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Beantwoording van de vragen 
Inleiding 
 
We lazen dat het kabinet samen met gemeenten komt met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere 
inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of 
net boven het sociaal minimum ontvangen circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen bij het betalen van de 
energierekening. Daarvoor wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro 
voor een verlaging van de energiebelasting. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-
voor-lagereinkomens)  
 
 
Vragen aan het college: 
 
1. Heeft de gemeente Woerden nu ook weer geld gekregen van het Rijk?  
 
Ja, ook gemeente Woerden krijgt geld van het Rijk, maar dit is nog niet ontvangen. 
 
2. Wat doet het college om dit extra geld zo snel mogelijk terecht te laten komen bij de mensen die in de problemen zijn 
door de energierekening?  
 
Het gaat hier om twee afzonderlijke regelingen.  

1. Allereerst komt er een energietoeslag voor gezinnen met een laag inkomen. Recentelijk heeft het kabinet 
besloten om deze toeslag te verhogen van 200 naar 800 euro. Om deze toeslag mogelijk te maken heeft het 
kabinet de 'Wet energietoeslag lage inkomens' vastgesteld en naar de Raad van State gestuurd. Hoeveel ruimte 
de regeling biedt voor maatwerk is nog niet bekend. 

2. De tweede regeling is gericht op het beperken van het energiegebruik door gezinnen waar energiearmoede 
speelt. De beschikking voor de maximaal 211.000 euro, die de gemeente hiervoor mag inzetten, is binnen. Met 
initiatieven vanuit de samenleving, waaronder Duurzaam Woerden, wordt een project opgezet om gezinnen die te 
maken hebben met energiearmoede met raad en daad bij te staan. 

Zodra duidelijk is hoe we invulling gaan geven aan deze regelingen, informeren we de raad hierover.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagereinkomens)
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagereinkomens)
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/02/25/wetsvoorstel-energietoeslag-lage-inkomens-voor-advies-naar-raad-van-state


3. In de eerdere beantwoording op onze vragen over energiearmoede bleek dat er in Woerden circa 17.000 mensen 
wonen die mogelijk problemen hebben met de energierekening en dat er een regeling werd uitgewerkt (RREW) voor 
energiebesparende maatregelen. Wat is de voortgang hiervan? Hoeveel mensen hebben hier gebruik van gemaakt?  
 
In de eerdere beantwoording van raadsvragen is aangegeven dat in Woerden circa 1700 huishoudens mogelijk 
problemen hebben met de energierekening. Door het Rijk zijn middelen ter beschikking gesteld waarmee maximaal 7.000 
huishoudens in Woerden bereikt kunnen worden met de RREW. Het gaat hier om maximaal 637.000 euro. Dit RREW-
project (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) is in voorbereiding. In nauwe afstemming met de 
bewonersinitiatieven en overige projectpartners wordt dit vormgegeven. Er loopt momenteel een aanbesteding voor het 
contracteren van een organisatie die samen met Duurzaam Woerden de regeling kan uitvoeren. Het gaat daarbij om het 
opzetten en beheren van een website waarop inwoners energiebesparende producten kunnen aanschaffen. De 
verwachting is dat de uitvoeringsfase in april 2022 van start gaat. De regeling is dus nog niet gebruikt door inwoners. Het 
RREW-project richt zich overigens niet specifiek op inwoners die te maken hebben met energie-armoede, maar is gericht 
op alle inwoners. Daarbij geldt dat de helft van de inwoners die de RREW gebruikt huurder moet zijn. Overigens hebben 
vorig jaar al bijna 4000 inwoners gebruik gemaakt van de vorige regeling, de 'RRE'. 
 
4. Hoeveel geld heeft de gemeente inmiddels alles bij elkaar ontvangen aan extra middelen om energiearmoede te 
bestrijden? En is dat genoeg om te minima te helpen? Zo nee: welke andere mogelijkheden zijn er om minima te 
ondersteunen die een te hoge energierekening hebben?  
 
De gemeente heeft 211.000 euro ontvangen en zal daarnaast nog een bedrag ontvangen waaruit aan alle gezinnen uit de 
doelgroep een eenmalige toeslag van 800 euro verstrekt zal worden. Met de (financiële) ondersteuning via deze 
budgetten, aangevuld met de RREW, worden onze inwoners op weg geholpen. Via de vroegsignalering en in 
samenwerking met onze netwerkpartners houden we signalen over energie-armoede nauwgezet in de gaten.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 

1. Schriftelijke vragen van Progressief Woerden "Een steuntje voor minima bij energiearmoede" D/22/053093 

 

https://join-prd-www01.woerden.nl/aspx/DecisionMakingDetails.aspx?I=572E8FBF8EFC472B8AAAFB7B06491883
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Schriftelijke vragen – extra steuntje bij voor minima bij energiearmoede 

 

Inleiding 

We lazen dat het kabinet samen met gemeenten komt met een eenmalige generieke 
tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. 
Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen 
circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Daarvoor 
wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro voor 
een verlaging van de energiebelasting. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagere-
inkomens) 
 
Vragen aan het college: 

1. Heeft de gemeente Woerden nu ook weer geld gekregen van het Rijk? 
2. Wat doet het college om dit extra geld zo snel mogelijk terecht te laten komen bij de mensen 

die in de problemen zijn door de energierekening? 
3. In de eerdere beantwoording op onze vragen over energiearmoede bleek dat er in Woerden 

ca 17.000 mensen wonen die mogelijk problemen hebben met de energierekening en dat er 
een regeling werd uitgewerkt (RREW) voor energiebesparende maatregelen. Wat is de 
voortgang hiervan? Hoeveel mensen hebben hier gebruik van gemaakt? 

4. Hoeveel geld heeft de gemeente inmiddels alles bij elkaar ontvangen aan extra middelen om 
energiearmoede te bestrijden? En is dat genoeg om te minima te helpen? Zo nee: welke 
andere mogelijkheden zijn er om minima te ondersteunen die een te hoge energierekening 
hebben? 

 

Coby Franken 

Progressief Woerden 
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