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 Onderwerp Energiekosten 

 

Datum 8 februari 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 8 februari 2022, 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat: 

• Er steeds meer mensen in onze gemeente kenbaar maken dat de energierekeningen 
extreem stijgen, in sommige gevallen zelfs van € 200,- euro naar € 550,- per maand; 

• Er tevens sprake is van een forse inflatie die de prijzen fors doen stijgen; 

• Inwoners van onze gemeente kenbaar maken dat zij hun huis om die reden niet meer 
voldoende kunnen verwarmen; 

• De maatregelen die de rijksoverheid tot nu toe heeft getroffen onvoldoende zijn om dit 
probleem voor mensen met lage en middeninkomens op te lossen; 

Gehoord de beraadslagingen en van oordeel dat: 

• Er hierdoor veel inwoners, die vanaf januari en in volgende maanden hun 
energiecontract moeten vernieuwen, voor onoplosbare stijgingen van de 
energiekosten komen te staan; 

Dringt er om die reden bij het College op aan: 

• Met spoed er bij het rijk op aan te dringen om gemeenten financieel in staat te stellen 
middels maatwerk een oplossing te bieden voor schrijnende situaties die nu dreigen 
te ontstaan in elke gemeente; 

• Zelf met onmiddellijk ingang uit te zoeken of er middelen zijn vrij te maken, 
bijvoorbeeld uit overschotten op de bijstandsuitgaven voor 2021 die per direct ingezet 
zouden kunnen worden voor noodhulp in een door het College nader te bepalen 
vorm; 

• Hierbij te handelen op een wijze die overeenstemt met de urgentie van deze 
problematiek; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
PvdA           GroenLinks  GB              SP            D66 
wg               wg                wg               wg            wg 
O. Bordes   W. Sanchez  H. Rohaan  H. Kalter  A. Olde Reuver of Briel  
 
 
 



 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 8 februari 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 


