
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
PVV Hengelo 
T.a.v. mevrouw P. Nijhuis 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  

 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen  De 
noodklok 

3462517  11 oktober 2022 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 30 juli 2022 heeft mevrouw Nijhuis namens de PVV vragen gesteld naar aanleiding van een 
mail van een bewindvoerder en met de titel de noodklok. Met deze brief geven wij antwoord op de 

door u gestelde vragen.  
 

1. Is het college op de hoogte van deze problematiek, waar bewindvoerders nu tegen 
aan lopen, om cliënten uit de schulden te helpen en te houden?  

Ja wij zijn hiervan op de hoogte. 
 

2. Heeft het college in beeld hoeveel inwoners in een soortgelijke situatie zitten of al bij 
de gemeente aan de bel getrokken hebben?  

Nee dat hebben wij niet in beeld. 
 

3. Is het college het met de PVV eens, dat deze cliënten door de extreem verhoogde 
energierekening en de hoge jaarafrekening alleen maar dieper in de schulden raken?  

Ja wij delen de zorg van de PVV, niet alleen voor deze groep maar voor alle inwoners van Hengelo 
met een verhoogde energierekening. 

 
4. Is het college bereid om te kijken naar een oplossing, om deze cliënten niet verder in 

de schulden te laten komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college dit 
aanpakken?  

Zoals u weet verstrekken wij voor huishoudens met lage inkomens tot 120% van de bijstandsnorm 
de energietoeslag. Wij hebben onlangs de hoogte van deze eenmalige toeslag verhoogd van € 800 

naar € 1.300. Dit is weliswaar geen structurele oplossing van de hoge energielasten maar 
ondersteunt de inwoners van Hengelo wel met de hoge financiële lasten. Daarnaast werken we ook 

aan structurele oplossingen om de huizen in Hengelo te verduurzamen. Hiermee beogen we dat 
inwoners minder energie verbruiken en daardoor ook minder hoge lasten voor energie. 

 
5. Waar kan een bewindvoerder terecht om deze problematiek aan te pakken en de 

belangen van zijn cliënt te behartigen om te voorkomen dat cliënten nog dieper in de 
schulden raken?  

De bewindvoerder kan voor de financiële problemen contact opnemen met medewerkers van 
BudgetAlert.  
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6. Wanneer kan de Raad met het college in gesprek om deze problemen te bespreken? 
Deze problemen vragen om een snelle reactie en oplossing! 

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de griffie om dit onderwerp te agenderen. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


