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Datum collegevergadering: 10 mei 2022, Raadsbrief 2022 nr. 44 
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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de motie die op 8 maart 2022 door de fracties van de 
PvdA, VVD, Groen Links Dinkelland, CDA Dinkelland en Lokaal Dinkelland is ingediend. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten uitvoering te geven aan de motie van de fracties de PvdA, VVD, 
Groen Links Dinkelland, CDA Dinkelland en Lokaal Dinkelland. 
 
Toelichting 
De raad heeft het college verzocht om: 
 
 1.    te zorgen dat de energiearmoede onder de aandacht wordt gebracht bij de regering en de Tweede 
Kamer en aan te dringen op een dusdanige verdere tijdelijke verlaging van de belasting op 
energieaansluiting en – verbruik. Daarmee wordt voorkomen dat huishoudens in energie-armoede leven en 
ondernemers failliet gaan. 
 
Uitvoering 
Het Rijk wil met een aantal maatregelen de gevolgen van de stijgende energiekosten dempen. Op 10 
december 2021 is bekendgemaakt dat een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 200,- per huishouden 
zou komen voor lage inkomens. De gemeenten van Noordoost Twente hebben samen met de andere 
Twentse gemeenten veelvuldig gelobbyd richting de regering en de Tweede Kamer om tijdelijk huishoudens 
meer te compenseren in hun energiekosten. Op 11 maart 2022 heeft het Rijk geadviseerd het bedrag van € 
200,00 te verhogen naar  € 800,- per huishouden. Op 12 april 2022 heeft het College van de gemeente 
Dinkelland de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Dinkelland 2022 vastgesteld. Daarin is 
besloten om de huishoudens die een uitkering ontvangen zo spoedig mogelijk de eenmalige energietoeslag 
van eenmalig € 800,- uit te betalen. De tegemoetkoming wordt ook verstrekt aan huishoudens die geen 
uitkering ontvangen maar ook moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm of in een schuldentraject zitten, waardoor zij ook de beschikking hebben over een inkomen ter 
hoogte van deze norm.  
 
2.    aan te dringen dat op korte termijn extra budget wordt vrijgemaakt voor het versneld nemen van 
maatregelen in de sfeer van energiebesparing en –opwekking, waarmee de afhankelijkheid van de 
internationale energiemarkt substantieel afneemt. 
 

 



Uitvoering 
Het Rijk heeft een specifieke uitkering ‘aanpak energiearmoede’ beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn 
bestemd voor huishoudens, die door de gestegen energielasten in financiële problemen komen. Voor de 
gemeente Dinkelland gaat het om een bedrag van € 179.525,-. Elke maatregel die kan helpen de 
energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan daarbij worden ingezet. 
Denk hierbij aan de inzet van (vrijwillige) energiecoaches, de inzet van kleine energiebesparende 
maatregelen, zoals tochtstrip tot aan een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen, zoals vloer- of 
spouwmuurisolatie in huur- en koopwoningen. Door de urgentie van het probleem heeft het Rijk de middelen 
reeds beschikbaar gesteld. De gemeente moet deze middelen uiterlijk 1 mei 2023 hebben voldaan. 
 
3.    De onder ‘Overwegingen’ beschreven structurele oplossing voor huishoudens en ondernemers verder 
uit te werken, gericht op implementatie in het eerste halfjaar van 2022. 
 
Uitvoering 
In het eerste half jaar van 2022 pakken we als gemeente de volgende zaken op: 
·        Tot en met 31 maart 2022 konden huurders de ‘Bon van Noordoost Twente’ inleveren en daarmee 
€ 80,- aan kleine energiebesparende maatregelen besteden. Dat heeft bijna 70% van de aangeschreven 
adressen gedaan. Bij de voedselbanken zijn flyers uitgedeeld om mensen te helpen herinneren deze bon 
ook echt te gebruiken. 
·        Er zijn via de Bon van Noordoost Twente online pakketten besteld die niet zijn afgehaald. Binnen 
Energie van Noordoost Twente kijken we naar manieren om deze zo snel mogelijk onder de doelgroep te 
kunnen verspreiden. 
·        Via het gemeentelijke energieloket (www.duurzaambouwloket.nl/dinkelland) kunnen inwoners ook nu al 
gratis advies vragen aan een onafhankelijke energiecoach uit hun gemeente. Dat zijn opgeleide vrijwilligers 
die voorheen wooncoaches werden genoemd. Energiecoaches adviseren inwoners en bekijken hoe de 
woning kan worden aangepast. De gemeente wijst kwetsbare inwoners actief op deze mogelijk om een 
woning energiezuiniger te maken. 
·        Samenwerking tussen 5 of meer huishoudens of bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen 
of duurzame energie gaan opwekken, kunnen een groene cheque aanvragen ter waarde van maximaal € 
3.000,-. Lees meer op www.dinkelland.nl/subsidieregeling-groene-cheque-2022. 
·        Binnen de Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) kijkt de gemeente per wijk wat voor mogelijkheden er zijn 
voor het aardgasvrij maken van woningen. Daar komen individuele woningen ook aan bod. In Dinkelland zijn 
als eerste wijken Weerselo en Tilligte gekozen. 
·        Op 20 en 21 mei 2022 organiseren de gemeenten van Noordoost Twente via Energie van Noordoost 
Twente de Energiedagen bij de Methoeve in Weerselo. Deze bijeenkomst is bedoeld om inwoners te 
informeren en inspireren met betrekking tot het energiezuiniger maken van hun woning en duurzame 
energieopwekking. Er zijn onder andere lokale bedrijven op het gebied van isolatie en installatie aanwezig. 
Deze dagen zijn gratis te bezoeken door alle inwoners. 
·        Inwoners met lage inkomens hebben recht op een eenmalige tegemoetkoming van € 800,- in plaats 
van de eerder in de motie genoemde € 200,-. Tot 31 december 2022 kunnen inwoners deze tegemoetkoming 
aanvragen. De gemeente heeft de inwoners die bij Sociaal Domein in beeld zijn op 22 april een brief 
gestuurd met daarin het verzoek of zij aan willen geven of zij in aanmerking willen komen voor 
energiezuinige maatregelen Zij geven dit aan door het terugsturen van hun persoonsgegevens. 
·        Er worden in de maanden april en mei gesprekken gevoerd met lokale installateurs over de taak die 
we als gemeente hebben. Daarbij sparren we ook over het gezamenlijk aanpakken van energiearmoede. 
·        Met woningcorporatie Mijande gaan we in gesprek om ze op te roepen versneld maatregelen door te 
voeren. 
·        Halverwege juni volgt er naar verwachting een regeling met middelen voor de lokale aanpak van 
woningisolatie. 
 
In de tweede helft van het jaar wil de gemeente Dinkelland voor bedrijven een informatieavond organiseren 
over de voordelen van het verduurzamen van hun bedrijfspand. Dit doen we in samenwerking met lokale 
installateurs. We benaderen de panden waarbij de kantoren nog geen energielabel C actief en benadrukken 
dat ze per 1 januari 2023 verplicht zijn dit label te voeren. 
 
4.    Deze motie te delen met de gemeenteraden van Tubbergen, Oldenzaal, Losser, en met de andere 
Twentse gemeenteraden. 
 
Uitvoering 
Door de griffier zijn andere gemeenten op de hoogte gebracht van motie energiearmoede. 
  
 
 

http://www.duurzaambouwloket.nl/dinkelland
http://www.dinkelland.nl/subsidieregeling-groene-cheque-2022


Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij willen u daarom van ons besluit op de hoogte stellen. Wij 
stellen voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


