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Art 34 vragen 

 
Compensatie energierekening 800 euro 
 
De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om gezinnen die een 
inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te 
betalen voor een bedrag van € 800,- ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten.  
Dit is eenmalige energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen. 
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen, naast de korting, eenmalig 
ongeveer € 800 extra om de hogere energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via 
hun gemeente. 
 
De SP fractie heeft daar de volgende vragen over aan het college: 

1. Hoeveel gezinnen (gespecificeerd naar éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens) 
komen in de gemeente Vlissingen in aanmerking voor bedoelde regeling? 

2. Op welke wijze heeft u deze aantallen vastgesteld? 

3. Hoe wordt het er voor in aanmerking komen van deze ( eenmalige) energietoeslag 
gecommuniceerd naar de inwoners van de gemeente Vlissingen? En dan bedoelen wij waar, 
hoe en wanneer ze hier voor in aanmerking komen en dan met name de mensen die niet 
automatisch deze toeslag ontvangen? 

4. Is de gemeente al begonnen uitvoering te geven aan de regeling door gelden uit te keren 
aan degenen die daar recht op hebben? En op welke manier? 

5. Krijgt de gemeente Vlissingen voldoende geld om bedoelde regeling uit te voeren? 

6. Als volgens de berekeningen van de gemeente Vlissingen er onvoldoende geld wordt 
toegekend door de Rijksoverheid wat is dan de omvang van het tekort voor de gemeente? 

7. Voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, op welke wijze wordt deze 
op dit moment dan wel door de gemeente concreet ingevuld? Of hoe gaat deze dan worden 
ingevuld? 

8. Voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, en mocht blijken dat er 
niet binnen enkele maanden zicht is op extra gelden van de kant van de Rijksoverheid, is de 
gemeente dan bereid dit tekort uit eigen middelen aan te vullen? 

9. Voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, binnen welke termijn wil 
de gemeente het tekort dan aanvullen zodat alsnog uitvoering wordt gegeven aan de 
bedoelde regeling? 

10. Voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren en de Rijksoverheid niet 
bereid is om binnen enkele maanden het tekort aan te vullen, op welke wijze wil en gaat de 
gemeente het tekort dan aanvullen zodat alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de 
bedoelde regeling? 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
SP fractie. 
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