
Artikel 41 vragen over aanvragen eenmalige energietoeslag  

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

11-07-2022 

Onderwerp 

Aanvragen eenmalige energietoeslag 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk en Arianne Ripmeester, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 

De energieprijzen zijn enorm gestegen. Dit brengt steeds meer huishoudens en ondernemers in 

de problemen. Ook in Ridderkerk. Het kabinet heeft daarom € 854 miljoen ter beschikking gesteld 

voor een eenmalige energietoeslag van € 800 voor mensen met een laag inkomen. De uitkering 

van deze toeslag loopt via gemeenten. Inwoners die voor de toeslag in aanmerking komen maar 

die niet bekend zijn bij de gemeente, dienen deze zelf aan te vragen. Inwoners kunnen dit vanaf 1 

mei tot uiterlijk 1 december doen. Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 30 juni zijn 

er vragen gesteld over de eenmalige energietoeslag. Naar aanleiding van de ontvangen signalen 

en de beantwoording van de tijdens het vragenuur gestelde vragen heeft PvdA-GroenLinks 

Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Hoeveel Ridderkerkse huishoudens komen voor de eenmalige energietoeslag in 

aanmerking? Hoeveel huishoudens daarvan hebben de energietoeslag automatisch 

toegekend gekregen en hoeveel huishoudens dienen deze zelf aan te vragen? 

2. Hoeveel huishoudens hebben de eenmalige energietoeslag tot nu toe (zelf) aangevraagd?  

3. Hoeveel van deze aanvragen zijn tot nu toe goedgekeurd? 

4. Hoeveel aanvragen van deze aanvragen zijn tot nu toe afgekeurd? Kunt u aangeven wat de 

reden(en) is/zijn dat de betreffende aanvragen zijn afgekeurd?  

5. Krijgen huishoudens die het formulier per abuis niet volledig of niet correct hebben ingevuld 

(dit geldt ook voor het aanleveren van de gevraagde bewijsstukken) de mogelijkheid om 

hun ‘fout’ te herstellen zodat zij de eenmalige energietoeslag alsnog toegekend kunnen 

krijgen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

6. Mochten huishoudens een termijn krijgen om hun fout te herstellen en zij doen dit niet 

binnen de gestelde termijn, dan wordt hun aanvraag (waarschijnlijk) afgewezen. Kunnen zij 

dan later opnieuw een aanvraag doen of betekent een afgewezen aanvraag dat de 

eenmalige energietoeslag niet meer aangevraagd kan worden?  



7. Bij het online aanvragen van de eenmalige energietoeslag wordt er eerst een toelichting 

gegeven op de punten die bij het doen van de aanvraag belangrijk zijn. Waarom wordt er 

hierbij direct gedreigd met het opleggen van een boete? Bent u het met ons eens dat dit 

uitgaat van een negatief mensbeeld en dat het inwoners – mede tegen de achtergrond van 

de toeslagenaffaire – kan afschrikken om de energietoeslag waar men mogelijk wel recht 

op heeft, aan te vragen? Graag uw antwoord toelichten. 

8. Er is een papieren versie van het formulier beschikbaar voor inwoners die bijvoorbeeld 

minder digitaal vaardig zijn of die niet de digitale middelen hebben om een online aanvraag 

te doen. Waarom staat dit niet (duidelijk) op de website aangegeven en bent u bereid om 

dit alsnog (duidelijker) aan te geven? Op welke wijze wordt verder aan inwoners 

gecommuniceerd dat er ook een papieren formulier beschikbaar is?  

9. Wij hebben van diverse inwoners signalen gekregen dat zij het lastig vinden om het 

formulier online in te vullen via DigiD. Zijn deze signalen ook bij u bekend? Is de online 

aanvraagprocedure met bijbehorende toelichting in elke gemeente hetzelfde of verschilt dit 

per gemeente? Graag uw antwoord toelichten.   

10. Zijn de (tot nu toe) ontvangen signalen en opgedane ervaringen voor u aanleiding om de 

aanvraagprocedure aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?  

11. Op welke wijze is/wordt tot nu toe gecommuniceerd dat inwoners een eenmalige 

energietoeslag kunnen aanvragen en dat als zij moeite hebben met het invullen van het 

formulier, zij daarbij geholpen kunnen worden door de formulierenbrigade van Facet?  

12. Hoe gaat u er tot 1 december (de uiterste datum waarop de eenmalige energietoeslag kan 

worden aangevraagd) voor zorgen dat het alle inwoners die voor de toeslag in aanmerking 

komen, ook bekend is dat zij de toeslag kunnen aanvragen en dat als het hun niet lukt om 

het formulier in te vullen, zij daarbij geholpen kunnen worden?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 

https://dienstverlening.bar-organisatie.nl/Ridderkerk/Formulieren/MIJ/Aanvraag_eenmalige_energietoeslag_RK
https://dienstverlening.bar-organisatie.nl/Ridderkerk/Formulieren/MIJ/Aanvraag_eenmalige_energietoeslag_RK
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