
 

 

    
  

      
     

   
   

  

 
  

 
  

 

     
 

    
 

   
   

   
  

 
  

   
 

 
   
   

   
  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Van: Marc Vervuurt <marc.vervuurt@d66venlo.nl> 
Ver onden: zondag 30 oktober 2022 14:52 
Aan: DL_Raadsgrife <Raadsgrife@venlo.nl> 
CC: jadejoosten18@gmail.com 
Onderwerp: Art. 45 vragen Energietoeslag studenten 

Beste, 

Bij deze dien ik namens Jade Joosten en mijzelf de volgende artkel 45 vragen in ter beantwoording 
door de verantwoordelijke wethouder bij de oordeelsvormende raadsvergadering van woensdag 2 
november 2022. 

In beantwoordingsbrief 1893098 mbt art. 44 vragen gesteld door de fracte van D66 omtrent 
problemen rondom huisvestng van studenten, geef de wethouder aan dat er op dit moment geen 
reden is om het aanvragen van energietoeslag ook open te stellen voor studenten. Uit overleg met 
de studenten- en studieverenigingen van Venlo concludeert de wethouder ook "de studenten geven 
aan momenteel nog niet geconfronteerd te worden met de gevolgen van de hogere energielasten...". 

Daarnaast is onlangs bekend geworden dat sommige groepen mensen die in eerste instante niet in 
aanmerking kwamen voor het aanvragen van energietoeslag, per maandag 31 oktober wél in 
aanmerking komen voor het aanvragen van energietoeslag. Daarbij wordt onder meer de 
inkomensgrens verruimd van 120% naar 150% van het bijstandsniveau. 

Op basis van deze punten, heef de fracte van D66 de volgende vragen: 

1. Heef het college inzichtelijk hoe groot de groep binnen de studentenpopulate in onze 
gemeente is die (grote) fnanciële problemen ervaart door de gestegen energiekosten? 

2. Voorziet de verruiming van de voorwaarden van ma 31 oktober omtrent het aanvragen van 
energietoeslag door de gemeente ook in aanvraagmogelijkheden voor studenten? Waarom 
wel/niet? 

3. Indien studenten nog altjd worden uitgesloten voor het restant van 2022, wat is dan de 
motvate van dit college om een groep, bestaande uit mensen met een 
verwaarloosbaar/minimaal inkomen, een groep die net als vele anderen (en misschien nog 
wel meer dan vele anderen) geraakt wordt door de stjging van de energieprijzen, de 
mogelijkheid tot het aanvragen en ontvangen van energietoeslag te ontzeggen? 

4. Indien uw college besluit om studenten als groep ook nu nog altjd categoriaal uit te sluiten 
van de mogelijkheid tot aanvragen en ontvangen van energietoeslag, welke mogelijkheden 
bestaan er dan voor de getrofen groep studenten om alsnog (fnanciële) geholpen te kunnen 
worden, bijvoorbeeld bijzondere bijstand? 

5. Is de ambtelijke organisate volgens uw college in staat om deze getrofen groep studenten 
afdoende te bereiken en te informeren over (alternateve) mogelijkheden en regelingen die 
bestaan in het kader van energiearmoede waar zij wel aanspraak op kunnen maken? Hoe 
communiceert de gemeente hierover met deze populate? 

Met vriendelijke groet, 

Marc Vervuurt (D66) 
Jade Joosten (Groenlinks) 
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