
 

 

Schriftelijke vragen: aanvraag energietoeslag. 

Aan het college van Burgemeester en wethouders. 

Betreft: Vragen ex. Art. 71 RVO ’s-Hertogenbosch 4 mei 2022. 

Inleiding: 

In april kwam er op de site van de gemeente de mededeling dat de mensen die een 

Participatiewetuitkering hebben een eenmalige uitkering van 800 euro zouden ontvangen 

Vanaf 1 mei konden andere inwoners met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum een 

aanvraag indienen. De bedragen die op de site vermeld stonden hadden geen toevoeging dat het om 

netto bedragen ging. Gelukkig is dat nu herstelt. 

De SP heeft de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier bekeken en dat zijn er veel. 

Ons is onduidelijk waarom een aantal van de onderstaande vragen gesteld worden. 

Om deze reden een aantal vragen van de SP: 

1. Het formulier vraagt naar de verblijfstatus: Nederlandse nationaliteit, nationaliteit van een 

EU-land, wel of geen verblijfsvergunning. Heeft het antwoord invloed op het verkrijgen van 

de toeslag? Zo ja, kunt u dat verklaren? Zo nee, waarom dan deze vraag. 

2. Men vraagt wat voor huur en servicekosten men moet betalen. Heeft het antwoord invloed 

op het verkrijgen van de toeslag? Zo ja, kunt u dat verklaren? Zo nee, waarom dan deze 

vraag. 

3. In het formulier wordt de vraag gesteld of mensen een uitkering ontvangen. Hier staat geen 

optie AOW bij. Waarom mist deze optie? 

4. In het formulier wordt gevraagd of mensen een inkomen hebben vanuit een hobby. Hier 

staat ook de vraag of u een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Heeft het antwoord invloed op 

het verkrijgen van de toeslag? Zo ja, kunt u dat verklaren? Zo nee, waarom dan deze vraag. 

Op technische vragen van de SP over hoe men denkt de mensen te benaderen die wel in aanmerking 

komen voor deze energietoeslag maar geen uitkering participatiewet hebben, kregen wij 

onderstaand antwoord: 

mensen die al gebeld hebben met de Gemeente worden actief benaderd. Verder is er een tijdelijke 

pagina gemaakt op de site van Den Bosch met alle informatie.  

Dit brengt de SP op onderstaande vraag: 

5. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van de loketten van o.a. kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen, aanvraag bijzondere bijstand, eerste hulp bij 

geldzaken(budgetcoach, bewindvoering, etc.) ? Hier zijn namelijk de mensen bekend die een 

laag inkomen hebben. 

Met vriendelijke groet, 



Cecille Visscher 

Fractie SP. 
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