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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 
Uit onder andere een artikel van Tubantia van 2 maart blijkt dat heel veel Nederlanders 
een probleem ondervinden bij aanvragen bij dit noodfonds omdat de aanvraagprocedure 
te complex is.  
 
Vragen: 
1. Hoewel dit Tijdelijk Noodfonds Energie geen gemeentelijk noodfonds is, vraagt 

onze fractie zich af of de gemeente signalen heeft opgevangen van de 
geschetste problematiek. Indien dit het geval is, hoe gaat de gemeente daar 
dan mee om? 

2. Onze gemeente heeft sinds kort een eigen noodfonds. Hoe verhoudt zich dat 
met het landelijke Tijdelijke Noodfonds? Worden inwoners doorgestuurd of 
geholpen met de aanvraag of helpen we primair met onze eigen fonds? 

Ook wij hebben gehoord dat het aanvragen van het landelijk Noodfonds Energie als 
lastig wordt ervaren. Daarom verwijzen wij mensen die moeite ervaren met het 
aanvragen door naar de Brievenhulp van Salut. In een enkel geval helpen wij zelf ook 
wel mensen met de aanvraagprocedure. Daarbij valt het ons op dat met name ook de 
afhandeling van de aanvraag  bijzonder stroef verloopt. Pas na een week of 2 komt er 
een eerste reactie en dat is dan een mededeling dat de afhandeling nog wel enige tijd in 
beslag kan nemen. 
Het landelijk noodfonds is conform onze eigen gemeentelijke uitvoeringsregels een 
voorliggende voorziening. Bij crisissituaties (bijvoorbeeld afsluiting energie) of bij andere 
bijzondere omstandigheden houden wij het gemeentelijk noodbudget achter de hand en 
passen dat dan ook toe als dat nodig is. Ook vragen wij inwoners bij wie dit speelt ons op 
de hoogte te houden van de uitkomst van het beroep op het landelijk noodfonds, zodat 
wij vervolgens alsnog kunnen beoordelen of hulp vanuit het gemeentelijk noodfonds 
wenselijk of noodzakelijk is.  
 
 
21 maart 2023 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


