
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Samenleving 12 januari 2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.1 Eenmalige energietoeslag voor zelfstandig wonende 

studenten 
2022/1676279 

Raadslid/commissielid Arwen Scholten  

Portefeuillehouder Mevr. Van Loenen  

 

Motivatie van agendering  

Er ontstaan nu twee soorten energietoeslag voor Haarlemmers. Een voor minima, tot 130% van 
het sociaal minimum, en een voor studenten tot 120% van het minimum. Daarnaast zien we dat er 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. MBO studenten zijn vaak jonger dan HBO en universitaire 
studenten, en de groep 18 tot 20 jaar komt nu in Haarlem helemaal niet in aanmerking voor deze 
steun. De gemeente Coevorden heeft dat bijvoorbeeld als volgt geregeld: “Jongeren van 18, 19 en 
20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als zij zelfstandig wonen, een 
eigen energiecontract hebben en hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun 
kind.” Dan gaat het om studenten wiens ouders in het buitenland wonen of in de schuldsanering 
zitten, en wiens ouders dus niet tot hun 21e levensjaar financieel (kunnen) bijspringen. 
 
Ook is er inmiddels een uitspraak van de Raad van State, die de beslissing van het Rijk om 

studenten uit te sluiten niet voldoende gemotiveerd en onderbouwd acht: 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@134707/w12-22-00216-iii/, kop 3 “uitsluiting studenten” 

 
 

 

Doel van de bespreking 

 
JH wil graag met raad en college overleggen hoe we met deze verschillen in behandeling omgaan. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2023/12-januari/20:20/Eenmalige-energietoeslag-voor-zelfstandig-wonende-studenten-1
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2023/12-januari/20:20/Eenmalige-energietoeslag-voor-zelfstandig-wonende-studenten-1
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@134707/w12-22-00216-iii/
mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 

Meedenken over de positie van onze zelfstandig wonende studenten, en de steun die zij nodig 
hebben. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Meedenken over de positie van onze zelfstandig wonende studenten, en de steun die zij nodig 
hebben; en indien nodig het beleid aanpassen, met de uitspraak van de Raad van State in het 
“vizier”. 
 

 


