
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert 

Artikel 40 vragen: Noodfonds Energie

Weert, 9 februari 2023

Geacht college. 

De Rijksoverheid heeft via een nieuwsbrief bekend gemaakt dat er een Tijdelijk Noodfonds Energie is 
opgericht dat steun biedt aan kwetsbare huishoudens. Volgens de nieuwsbrief  kunnen “Kwetsbare 
huishoudens met een hoge energierekening  vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds 
Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de 
energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het 
Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.” Mensen met een inkomen tot 200% van het sociaal 
minimum kunnen onder bijzondere omstandigheden in aanmerking komen voor deze regeling.

Op zich is het mooi dat ook het rijk en de energiebedrijven iets extra’s doen om mensen te willen helpen 
die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. Maar het is wel weer een nieuwe regeling is. Een 
regeling ook met veel voorwaarden en eisen.  En ook weer een nieuw digitaal loket.
Voor bijna alle burgers in dit land wordt het zo bijna onmogelijk om uit al deze regelingen wijs te worden. 
Dat geldt nog meer voor de meest kwetsbaren onder onze burgers. Zij zijn de draad al helemaal kwijt. 

Dit betekend dat we onze burgers actief moeten ondersteunen. 

Daarom heeft de PvdA Weert de volgende vragen. 
1. Bent u van plan en bereid om de mensen waarvan u weet dat zij mogelijk in aanmerking komen 

voor deze regeling actief te benaderen. (Dit betekent direct en rechtstreeks contact opnemen met 
de individuele burger die bij de gemeente bekend is en in aanmerking komt voor deze regeling)

2. Bent u bereidt en van plan  om deze mensen met raad en daad te ondersteunen (samen met onze 
partners zoals de bibliotheek en punt Welzijn) bij het invullen van de formulieren.

3. Wilt u dat zo snel mogelijk doen omdat er slecht een beperkte geldpot beschikbaar is waarvoor 
geldt op is op.

Natuurlijk realiseren we ons dat deze regeling niet voor iedereen geldt en voor veel mensen die door de 
Energiecrisis in de financiële problemen komen deze regeling onvoldoende ruimte biedt.
Daarvoor zijn, mede op aandringen van de PvdA Weert, ook al maatregelen door de gemeente genomen. 
Voor burgers die in de problemen komen blijft het beste advies. Neem contact op met de gemeente. Daar 
kunnen ze via de een persoonlijk gesprek het meest effectief hulp bieden wat bij dit woud aan maatregelen 
zeker nodig is.

Met vriendelijke groet,
Leon Heuvelmans,
PvdA Weert


