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Fractie DUS Weert  
Mevrouw Conny Beenders – van Dooren  
 
 
 
Weert, 14 februari 2023   
 
 
Onderwerp: vragen inzake Tijdelijk Noodfonds Energie.  
 
Geachte mevrouw Beenders – van Dooren,  
 
Op 9 februari 2023 hebben wij van u een aantal vragen ontvangen over het Tijdelijk Noodfonds 
Energie. DUS Weert roept het College op om de inwoners te ontzorgen wat betreft het invullen van 
ingewikkelde formulieren om een tegemoetkoming vanuit het tijdelijke noodfonds energie te 
ontvangen. 
U heeft ons een aantal vragen gesteld:  
 

1. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat er hulp wordt geboden aan de inwoners die 
worstelen met het invullen van de formulieren? Dit kan alleen online en voor heel veel 
mensen echt onmogelijk. 

 
Vanuit de campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ willen we zoveel mogelijk mensen 
helpen en ondersteunen. Zo ook bij deze regeling. We blijven inwoners oproepen zich met 
financiële problemen te melden bij de Vraagwijzer. Van daaruit wordt er gekeken waar 
inwoners aanspraak op kunnen maken. Voor het Tijdelijke Noodfonds Energie ontvangen 
inwoners hulp van de Thuisadministratie Weerterland van Punt Welzijn. Zij nemen na 
melding bij de Vraagwijzer zo spoedig mogelijk contact op met de inwoner. De 
vrijwilligers zijn getraind in het doen van een aanvraag voor het Tijdelijke Noodfonds 
Energie.  
 
Er zijn ook inwoners die liever zelfstandig een aanvraag doen. Dit kan door middel van het 
downloaden van een app via geldfit.nl/energie.  
Heeft de inwoner behoefte aan hulp dan kan ook het telefoonnummer van Geldfit gebeld 
worden (Geldfit 0800-0550). Geldfit stuurt dan de melding door naar de 
Thuisadministratie Weerterland voor hulp. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact op en 
plannen een afspraak om te helpen met het doen van de aanvraag. 
 
Naast het landelijk Noodfonds zal ook de tijdelijke regeling energie van de gemeente 
Weert in 2023 door blijven lopen. Gezien de voorwaarden die door het landelijk 
Noodfonds gesteld worden, zal niet iedereen in aanmerking komen.  
 
 

http://www.weert.nl/
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Inwoners die acuut en urgent in de financiële problemen komen of zijn gekomen door een 
hoge energienota kunnen een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling energie. Zie 
voor meer informatie www.weert.nl/energie. 
 

2. Het is de gemeente bekend wie eerder de energietoeslag hebben ontvangen. Is het 
mogelijk om deze inwoners, zonder aanvraag, automatisch de nieuwe tegemoetkoming 
te doen toekomen? Zo nee waarom niet? 
 
Het is van belang om onderscheid te maken in enerzijds de energietoeslag en anderzijds 
het Tijdelijke Noodfonds Energie.  
Energietoeslag 2022 en 2023 
De energietoeslag over 2022 is een eenmalig bedrag van € 1.300 per huishouden, bedoeld 
om de hoge energierekening te betalen.  
Ook in 2023 komt er een energietoeslag (Wet Energietoeslag 2023). De wet hierover 
moet nog worden aangepast. Dit zal naar verwachting rond de zomer 2023 gereed zijn. 
Zodra wij meer informatie hebben zullen wij inwoners hierover informeren.  
 
Tijdelijk Noodfonds Energie 
Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een aanvulling vanuit de Rijksoverheid op bestaande 
maatregelen zoals het prijsplafond en de energietoeslag. Het Tijdelijk Noodfonds Energie 
kent specifieke criteria anders dan die van onze minimaregelingen. De aanvragen voor dit 
fonds worden niet beoordeeld door gemeenten. Het is dus niet mogelijk om automatisch 
een tegemoetkoming aan inwoners te doen toekomen. 
 

3. Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat alle inwoners die gebruik kunnen maken van het 
tijdelijke noodfonds energie, geïnformeerd gaan worden? 
 
We blijven de boodschap: ‘je staat er niet alleen voor’ uitdragen. Wij gaan inwoners pro 
actief informeren over deze regeling, middels de gebruikelijke communicatiekanalen zoals 
website, sociale media, persbericht. Daarnaast informeren we onze kernpartners die ook 
benaderd zijn binnen de campagne. Ook hebben we intern alle medewerkers met 
klantcontact geïnformeerd over de regeling, zodat zij inwoners beter kunnen 
ondersteunen. 

 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,  

 
Met vriendelijke groet,  

 
Burgemeester en wethouders van Weert,  

 
 

A.M.A. Vrijenhoek      mr. R.J.H. Vlecken  
gemeentesecretaris    Burgemeester   
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