Aan: College van Burgemeester en wethouders Den Bosch
Datum: 10 juni 2022
Betreft: vragen ex art. 71 energiearmoede onder studenten
Geacht college,
Onlangs berichtte het NRC dat uitwonende studenten in ernstige problemen raken door de stijgende
energierekening. In verband met de gasprijzen stijgt, net als voor vele andere inwoners, de energierekening
ook voor studenten. Zo ontvangen D66 signalen van studenten die tussen de €50,- tot wel €100,- meer moeten
betalen voor hun energierekening. Daarnaast wonen veel studenten in woningen die over het algemeen slecht
geïsoleerd zijn en daarmee dus extra de dupe zijn van de hogere energieprijzen.
De gemeente ’s-Hertogenbosch vermeldt op haar website als eis voor het aanvragen van energietoeslag: ‘’U
bent geen student jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering’’. Wij begrijpen niet waarom
studiefinanciering (een tegemoetkoming voor de studiekosten) ingezet moet worden voor de stijgende
energierekening. Wij maken ons zorgen om studenten die te maken krijgen met energiearmoede en zien graag
dat de financiële regelingen om energiearmoede tegen te gaan ook beschikbaar komen voor studenten. D66
maakt zich zorgen om studenten in onze stad die als risicogroep te maken krijgen met energiearmoede. Veel
studenten werken al naast hun studie en door extra te lenen raken studenten in de schulden.
Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Heeft het college in beeld hoeveel (uitwonende) studenten er in Den Bosch wonen? Zo ja, kunt u deze
cijfers met onze raad delen?
Deel het college de mening van D66 dat studenten een risicogroep zijn voor energiearmoede? Zo nee,
waarom niet?
Heeft het college in het huidige beleid om energiearmoede tegen te gaan concrete acties voor studenten?
Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?
Is het college bereid om in gesprek te gaan met de verhuurders van studentenwoningen om met hogere
urgentie energie- en warmte besparende maatregelen aan deze woningen te nemen?
Is het college bereid studenten te wijzen op hun rechten in het artikel 243 van burgerlijk wetboek 7 die
verhuurders dwingt om woningen energiebesparender te maken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom
niet?
Bent u bereid om een financiële regeling voor energietoeslag of bijzondere bijstand beschikbaar te stellen
voor uitwonende studenten in onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer kunnen ook
studenten hier gebruik van maken?

Namens de fractie D66 ’s-Hertogenbosch,

Steven Elders, commissielid
Mariève Craste, raadslid
Links z.o.z.

Links:
-

-

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/30/uitwonende-studenten-in-ernstige-problemen-doorstijgende-energierekening-a4130354
https://www.s-hertogenbosch.nl/energietoeslag
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/01/hugo-de-jonge-iedereen-moet-aan-de-slag-met-deverduurzaming-van-zijn-huis-a4131189
https://www.woonbond.nl/system/files_force/wb_eteam_artikel%20243.pdf?download=1#:~:text=H
uurder%20kan%20verhuurder%20dwingen&text=Huurders%20kunnen%20zelf%20gebruik%20maken,
een%20redelijke%20huurverhoging%20tegenover%20staat
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/lsvb-studenten-geldnood-door-stijgende-energieprijzen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/minister-en-vng-willen-geen-energietoeslag-voorstudenten

