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Geachte heer Daals,
U spreekt in uw brief van 6 oktober uw zorgen uit over de stijgende energieprijzen voor
huishoudens, ook bewoners die hun huis verwarmen via het warmtenet. U stelt hierover een aantal
vragen en met deze brief geven wij u antwoord op deze vragen.
Vraag 1: Kunt u aangeven of de kosten voor het warmtenet in Hengelo ook gekoppeld zijn aan de
gasprijs? Zo ja, vindt u dan niet dat gebruikers worden benadeeld, gezien de extreme stijging
van de gasprijzen? Zo nee, kunt u aangeven hoe de kosten voor warmtenet zich verhouden t.o.v.
andere huishoudens die nog een gasaansluiting hebben?
Voor de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers geldt het ‘Niet Meer Dan Anders principe,
wat inhoud dat klanten van een warmtenet niet meer betalen dan als ze een gasaansluiting zouden
hebben. Dit is bedoeld als consumentenbescherming. Het principe wordt toegepast bij de
berekening van het leveringstarief voor warmte, de vaste kosten voor warmte en het meettarief.
De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) bepaalt jaarlijks wat de maximumtarieven
in Nederland zijn voor warmte. Zij houdt hierbij rendementen van warmtebedrijven in de gaten,
kan hierop zo nodig ingrijpen en corrigeren. Eind december worden de definitieve tarieven vanuit
ACM bekend gemaakt en kunnen wij antwoord geven op uw vraag hoe het warmtetarief zich
ontwikkelt ten opzichte van de gasprijs. Er is afstemming geweest met het Warmtebedrijf Hengelo.
Zij geven aan dat ze samen met de branchevereniging Energie Nederland de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten houden en dat ze intensief in gesprek zijn met andere energiebedrijven,
de politiek en ACM over wat de mogelijkheden zijn om de stijgingen waar mogelijk te beperken.
Vraag 2: Is er voor inwoners, die aantoonbaar moeite hebben met het betalen van de
energierekening, een mogelijkheid om speciale bijstand te krijgen via de gemeente?
Nee, we mogen geen bijzondere bijstand verstrekken voor de stijgende energielasten. Ieder
huishouden krijgt te maken met deze stijging. Daarmee vallen deze kosten onder de zogenaamde
algemeen gebruikelijke kosten. Als we daarvoor bijstand verlenen, bedrijven we inkomenspolitiek
en dit is voorbehouden aan het rijk.
De stijgende energieprijzen stemmen ons wel zorgelijk, zeker als we denken aan onze inwoners
met een laag inkomen en/of een slecht geïsoleerd huis. Dit brengt mensen in een kwetsbare
positie, als ze een verhoging van de energierekening krijgen die ze niet kunnen opbrengen.
We zijn extra alert op schrijnende situaties, want betalingsachterstanden kunnen leiden tot
afsluiting van energie of huisuitzetting. Via de vroegsignalering van schulden komen we in contact
met mensen die betalingsachterstanden hebben in de vaste lasten. Met de enorme stijging van de
energiekosten bereiden we ons voor op extra meldingen bij de vroeg signalering.
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Wat doet het rijk?
Het kabinet heeft aangekondigd de energiebelasting voor huishoudens en bedrijven te verlagen
voor het jaar 2022. Het kabinet trekt daarvoor een bedrag van 2,7 miljard euro uit voor de
compensatie van huishoudens en 0,5 miljard voor de compensatie van bedrijven.
Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een daling van het belastingdeel
van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag per huishouden verschillen, dat
hangt af van het energieverbruik van het huishouden.
Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge
energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via
hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met het aanbieden van energiebesparende maatregelen of
een uitgebreid energiebespaaradvies. Het kabinet wil met deze maatregelen de gevolgen
verzachten van de stijgende energieprijzen met extra aandacht voor huishoudens met een laag
inkomen en uitkering. Wat ons college betreft vinden we dit vooralsnog een ondoorzichtige situatie,
het moet nog blijken wat dit betekent voor deze doelgroep. We achten het bijvoorbeeld niet
realistisch dat veel mensen uit de doelgroep met een laag inkomen of bijstand gebruik gaan maken
van de isolatiemaatregelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in deze situatie minder bezig zijn met
lange termijn oplossingen. Bij mensen in financiële stress gaat de aandacht uit naar korte termijn
zaken.
Daarom heeft het college samen met gemeente Almelo en Enschede een brief verzonden naar de
commissie Economische Zaken en Klimaat met de vraag om meer ruimte te maken voor een
daadwerkelijke verduurzamingsslag bij de aanpak van energiearmoede. Daarin pleiten de
gemeenten voor het anders inzetten van de nu gereserveerde middelen, waardoor we
grootschaliger aan de slag kunnen in die wijken waar echt een grote opgave ligt. Daarmee hopen
we het probleem van energiearmoede daadwerkelijk aan te kunnen pakken.
We volgen nadrukkelijk de ontwikkelingen ten behoeve van onze kwetsbare inwoners en
informeren uw raad waar nodig.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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Aanpak energiearmoede Enschede, Hengelo en Almelo

Geachte commissieleden,
Tegelijk met de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is de discussie in ons land over
energiearmoede opgelaaid. Hoe serieus dat probleem is, bleek uit een studie van TNO.
Volgens de indicatoren die TNO hanteert, heeft een belangrijke groep mensen te maken met
een combinatie van laag inkomen, hoge energiekosten en daarbij onvoldoende vermogen of
financieringsmogelijkheden om een woning te verduurzamen. Het werkt simpelweg niet om
deze mensen uitsluitend met generieke prijsprikkels en subsidies te stimuleren om hun woning
te isoleren. Er is méér nodig.
Met behulp van een gekleurde kaart laat TNO zien dat bepaalde regio’s veel harder getroffen
worden dan andere. De Twentse steden Enschede, Hengelo en Almelo kleuren rood op de
TNO kaart. Als het gaat om energiearmoede behoren we tot de koplopers en daar zijn we niet
trots op.
Dit probleem is uiteraard niet nieuw voor ons. Door de hoge gasprijs is energiearmoede nu
hoog op de agenda gekomen. Echter, een significant deel van onze inwoners worstelt hier al
langere tijd mee, en heeft grote moeite om mee te kunnen doen in de energietransitie. Het is nu
tijd om te kijken naar oplossingen.
Dit is voor ons, vertegenwoordigers uit die gemeenten, reden geweest om de koppen bij elkaar
te steken en te werken aan een concrete aanpak waarmee we deze mensen weer perspectief
bieden op een toekomstbestendige particuliere woning met betaalbare energielasten.
We richten ons hierbij op de groep die niet zelfstandig in staat is maatregelen te treffen, in die
wijken waar de nood het hoogst is. Het gaat hier veelal om mensen met een lager inkomen en
een slecht geïsoleerde eigen woning. Zij worden geconfronteerd met hoge energielasten zonder
dat ze de financiële mogelijkheden hebben om de woning te verduurzamen. Deze groep willen
we niet alleen korte termijn steun bieden, ter compensatie van de stijgende gasprijs. We
koppelen deze steun nadrukkelijk aan een traject waarmee bewoners ook op de lange termijn
geholpen zijn. Vanuit een wijkgerichte aanpak worden slecht geïsoleerde woningen grondig
verduurzaamd, straat voor straat. Waar nodig vindt herstructurering plaats.
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Dit doen en kunnen wij zeker niet alleen. Samen met partners uit onze steden werken wij
momenteel aan een propositie waarin we onze plannen nader uiteenzetten. In onze aanpak
bundelen we korte termijn én lange termijn steun, verduurzaming en wijkvernieuwing. Een
aanpak die aansluit bij de behoefte van een kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroep, die nu
te vaak verdwaalt in de wirwar van allerlei verschillende regelingen. Met ons plan kunnen we zo
fungeren als lokale pilot voor een landelijke oplossing.
Als gemeenten willen en kunnen wij ondersteuning bieden, zowel bij het uitvoeren van de
verduurzamingsslag als ook bij het bereiken van de doelgroep. Uiteraard hebben wij hierin onze
eigen taak te vervullen. Ondersteuning vanuit het Rijk is echter onontbeerlijk om
toekomstgericht slagen te kunnen maken.
Wij zijn dan ook blij dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld om budget vrij te
spelen voor het verduurzamen van woningen. Maar wat voorgesteld wordt, is naar ons idee nog
ontoereikend en gericht op de korte termijn. Wij zien graag dat een groter deel van dat geld
beschikbaar komt voor maatwerk om mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun huis te
verduurzamen echt vooruit te helpen.
Wij ondersteunen dan ook het pleidooi vanuit de G40 voor een wijkgerichte aanpak. Wij zien
echter ook de noodzaak voor het verbinden van korte termijn compensatie aan echte
verduurzaming in wijken met veel energiearmoede. Wij hebben als steden een forse opgave op
dit thema, en hebben ook slagkracht nodig om tot resultaten te komen.
De komende weken staan in het teken van de begrotingsdebatten in de Tweede kamer. Wij
vragen u hierbij meer ruimte te maken voor een daadwerkelijke verduurzamingsslag bij de
aanpak van energiearmoede. We pleiten voor het anders inzetten van de nu gereserveerde
middelen, waardoor we grootschaliger aan de slag kunnen in die wijken waar echt een grote
opgave ligt. Laat ons nu dit momentum niet verliezen en help ons het probleem van
energiearmoede daadwerkelijk aan te pakken.
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, staan wij u graag te woord.
Hoogachtend,
Namens het College van Hengelo, wethouder Claudio Bruggink
Namens het College van Almelo, wethouder Eugène van Mierlo
Namens het College van Enschede,

Jeroen Diepemaat
wethouder

