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Beste heer van Lookeren, 

Op 6 april heeft u, in het kader van artikel 169 Gemeentewet, een aantal vragen gesteld. In deze brief 
staan zowel de vragen als de antwoorden geformuleerd. De brief zal ook gedeeld worden met de 
overige leden van de Raad. 

Bent u bekend met de campagne `zet de knop om' die de Rijksoverheid is begonnen voor het 
besparen van energie, onder meer door paginagrote advertentie in de dagbladen? 

Het College is bekend met de campagne. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de 
energierekening stijgt. De campagne biedt praktische tips waarmee huishoudens en ondernemers 
eenvoudig energie kunnen besparen. 

Is deze landelijke campagne een extra reden om inwoners en bedrijven in Noordenveld verder 
bewust te maken voor de noodzaak van energiebesparing? 

De campagne 'zet de knop om' draagt bij aan bewustwording over de gestegen energierekening en de 
noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Het betreft een waardevolle toevoeging op de 
verschillende initiatieven die er zijn. Onlangs heeft het College een plan van aanpak vastgesteld dat 
gericht is op het tegengaan van energiearmoede. In een brief van 18 mei jongstleden is de Raad 
hierover geInformeerd. 

Hoeveel huishoudens met een laag inkomen krijgen vanuit de gemeente de ondersteuning van 
€ 800,- die door het Rijk vergoed wordt? 

De eenmalige energietoeslag is aan 584 huishoudens ambtshalve toegekend. Aanvullend daarop zijn 
er op het moment van schrijven 203 digitale aanvragen + 92 schriftelijke aanvragen binnen gekomen. 
Tellen we het aantal huishoudens op dat de eenmalige energietoeslag ambtshalve ontvangen (584) 
met de aanvullende digitale (203) en schriftelijke aanvragen (93) dan komen we op een aantal van 880 
aanvragen. Een deel van deze aanvragen wordt op dit moment nog verwerkt. 
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Een deel van deze huishoudens zal bekend zijn via de bijstand, hoe worden andere inwoners 
met een laag inkomen bereikt? 

Het onderwerp is veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media. De gemeente Noordenveld zelf 
heeft er aandacht aan besteedt via de website van de gemeente en een persbericht. 

Wordt de € 800,- nog verhoogd door Noordenveld, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag dat 
doet. Zo nee, waarom niet? 

Nee, het College is vooralsnog niet van plan am het bedrag te verhogen. Het bedrag van € 800,- is in 
lijn met de landelijke kaders en sluit eveneens aan met het bedrag dat andere Drentse gemeenten 
beschikbaar stellen. Aanvullend hierop is nog onbekend hoeveel middelen het Rijk beschikbaar stelt 
voor de gemeente Noordenveld. Oak is nog onbekend aan hoeveel huishoudens de eenmalige 
energietoeslag van 2022 wordt verstrekt. 

Zijn deze kosten door de gemeente te betalen vanuit de vergoeding die ontvangen wordt vanuit 
het Rijk? Wat is het totale bedrag dat hiermee gemoeid is. 

Het resterend budget van de TONK-regeling 2021 ter hoogte van € 261.350,- kan aangesproken worden 
als blijkt dat de vergoeding vanuit het Rijk onvoldoende is. Voor het avenge verwijzen we naar de 
beantwoording van de vorige vraag. 

Welk bedrag krijgt Noordenveld van het Rijk voor de isolatiemaatregelen voor kwetsbare 
huishoudens en hoe wordt dit besteed? 

Het Rijk heeft middels een specifieke uitkering (SPUK) € 295.050,- beschikbaar gesteld am 
huishoudens in de gemeente te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Bij de 
beantwoording van de onderstaande vraag staat beschreven op welke wijze de middelen worden 
besteed. 

Krijgen de mensen die recht hebben op bovengenoemde maatregelen oak praktische 
ondersteuning bij de uitvoering van de isolatie? 

Voor de aanpak energiearmoede gaan we afsprakenmakers en energieconcierges opleiden. De 
energieconcierge gaat langs bij inwoners en voert terplekke maatregelen uit die direct effect hebben. 
Denk aan het aanbrengen van tochtstrippen, radiatorfolie en brievenbusborstels. Daarnaast wordt in 
lijn van de brief van 18 mei 2022 ingezet op een tijdelijke uitbreiding van de bestaande witgoedregeling 
alsmede de organisatie van een energiemarkt waar eveneens bespaarboxen worden weggegeven. 

Heeft u nog vragen over deze brief? 
Neem dan gerust contact op met Niko Rijkens van het team Beleid en Realisatie via telefoonnummer 
088 050 8508. 
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