
 
 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 
 

Betreft: Energietoeslag minima moet maximaal ingezet worden in Rotterdam 

 
Rotterdam, 30 maart 2022 
 
Geacht college, 
 
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.  
 
In de brief van 22 maart worden de stand van zaken toegelicht van de uitbetaling van de 
Energietoeslag aan Rotterdamse minima1. De wethouder meldt dat ‘vanwege niet toereikende 
rijksmiddelen’ met een tekort van 4,3 miljoen euro de energietoeslag niet naar 800 euro op te 
kunnen hogen voor de hele populatie van het Rotterdamse minimabeleid. 
 
De SP vindt het van belang dat de gemeente zich gaat inspannen om iedereen tot 130% van het 
wettelijk sociaal minimum 800 euro toe te kennen.  
 
De SP fractie heeft de volgende vragen hierover aan het college: 
 

1. Hoeveel gezinnen (gespecificeerd naar éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens) 
komen in Rotterdam in aanmerking voor de verschillende regelingen en op welke wijze 
heeft u deze aantallen vastgesteld? 

2. Is de gemeente al begonnen uitvoering te geven aan de regeling door gelden uit te keren 
aan degenen die daar recht op hebben bijv. aan bijstandsgerechtigden en is dit 
probleemloos gebeurd? 

3. Krijgt de gemeente Rotterdam voldoende geld om bedoelde regeling uit te voeren? 
4. Indien volgens de berekeningen van de gemeente Rotterdam er onvoldoende geld wordt 

toegekend door de Rijksoverheid wat is dan de omvang van het tekort voor de gemeente? 
5. Indien en 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? 
6. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, en indien 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? 

7. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren en de 
Rijksoverheid niet bereid is binnen enkele maanden het tekort aan te vullen, op welke wijze 
wil de gemeente het tekort dan aanvullen opdat alsnog uitvoering kan wordt gegeven aan 
de bedoelde regeling? 

8. Is de gemeente van plan om een informatiecampagne te starten gericht aan huishoudens 
aan wie de energietoeslag niet batchmatig kan worden toegekend door de gemeente? Zo 
ja, hoe gaat deze informatiecampagne eruit zien? 

 
Met vriendelijke groet, 
Theo Coşkun, 
SP Rotterdam 

 
1 [22bb002735] Collegebrief over uitbetaling energietoeslag aan Rotterdammers met een laag inkomen 


