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Verordening tijdelijk vangnet 
energiekosten huishoudens 
Twenterand  
 

Raad van gemeente Twenterand; 

 

Wettelijke basis:  

Gemeentewet (artikelen 147 en 149) en de Algemene wet bestuursrecht;  

 

Besluiten: 

Vast te stellen de Verordening tijdelijk vangnet energiekosten huishoudens gemeente 

Twenterand. 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving  

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand; 

b. huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld 

in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de Participatiewet; 

c. aanvrager: de persoon die behoort tot een huishouden en die de bijdrage op 

grond van deze verordening aanvraagt; 

d. Meldpunt Geldzorgen: gemeentelijk loket waar mensen met vragen op het 

gebied van financiën terecht kunnen; 

e. zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen 

woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde 

een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én 

waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald. 

 

Artikel 2 Doelgroep  

Voor een bijdrage op grond van deze verordening komen in aanmerking huishoudens 

die als gevolg van de hoge energieprijzen acute betaalachterstanden hebben en 

hierdoor in de problemen komen. Er is in deze verordening dan sprake van een 

noodsituatie. Bedrijven en organisaties zoals verenigingen en stichtingen zijn 

uitgesloten van deze verordening.  
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Artikel 3 Bevoegdheid  

1. Het college kan op aanvraag een bijdrage op grond van deze verordening 

verstrekken indien is vastgesteld dat er sprake is van een noodsituatie ten 

gevolge van betalingsachterstanden die veroorzaakt zijn door de hoge 

energieprijzen.  

2. Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de voorwaarden zoals 

opgenomen in artikel 4 van deze verordening. 

 

Artikel 4 Voorwaarden  

1. Het college verstrekt uitsluitend een bijdrage op grond van deze verordening 

indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  

a. de aanvrager is 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente 

Twenterand; 

b. de aanvrager beschikt over een zelfstandige woonruimte; 

c. het totale saldo op de bank- en spaarrekening(en) van het huishouden is 

niet toereikend om de acute betaalachterstanden op te lossen; 

d. er zijn geen andere regelingen waar aanvrager nog een beroep op kan 

doen; 

e. de betalingsproblemen worden veroorzaakt door de hoge energieprijzen 

en zijn niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten. 

f. de betalingsproblemen die zijn ontstaan komen niet voort uit een 

onverantwoordelijk bestedingspatroon van aanvrager of huishouden.  

2. Het college weigert de gevraagde bijdrage als niet aan de voorwaarden uit het 

eerste lid van dit artikel wordt voldaan. 

 

Artikel 5 Vorm  

1. De bijdrage op grond van deze verordening is in de vorm van een gift.  

2. Uitbetaling vindt zo mogelijk plaats rechtsreeks aan de schuldeiser. 

 

Artikel 6 Procedure  

1. De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal met DigiD ingediend met het 

aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze verordening is opgenomen. Het 

college is bevoegd dit aanvraagformulier te wijzigen.  

2. Het college beoordeelt de aanvragen in volgorde van datum binnenkomst en 

compleetheid. 
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3. Het college kan bij het onderzoek ter boordeling van de aanvraag advies 

inwinnen bij derden. De aanvrager wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.  

4. Het college verwijst aanvragers altijd naar het Meldpunt Geldzorgen voor een 

gesprek over de financiële situatie.  

5. Het college beslist binnen acht weken over een volledige aanvraag. 

6. Het college kan de beslistermijn met vier weken verlengen. 

 

Artikel 7 Hoogte van de bijdrage en plafond 

1. Het college stemt de bijdrage op grond van deze verordening af op het oplossen 

van de noodsituatie ten gevolge van de betalingsachterstanden. 

2. Het plafond van deze verordening bedraagt € 250.000, - 

3. Het college verstrekt de bijdragen totdat het plafond in bereikt. 

4. Wanneer op hetzelfde moment van meerdere aanvragers complete aanvragen 

voor een bijdrage zijn ontvangen en deze voldoen aan deze verordening, dan 

wordt als daarmee het plafond is bereikt, de bijdrage naar evenredigheid 

verdeeld over deze aanvragers. 

 

Artikel 8 Vangnet  

Deze regeling is een vangnet. Dit betekent dat indien ter afwending van de problemen, 

zoals omschreven in artikel 2 van deze verordening, een beroep gedaan kan worden op 

een andere lokale of landelijke regeling, aanvrager zich allereerst tot die regeling 

wendt. 

 

Artikel 9 Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken 

van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze regeling tot 

onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het college kan niet afwijken van artikel 7, 

lid 2 van deze verordening. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en intrekking verordening  

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023. 

2. Deze verordening wordt ingetrokken op 1 januari 2024. 
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Artikel 11 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tijdelijk vangnet energiekosten 

huishoudens Twenterand.  

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente 

Twenterand  

Vriezenveen, 20 december 2022 

De raad voornoemd  

De griffier    de voorzitter  

   

   

   

   

drs. R.J.M. Ros   mr. J.C.F. Broekhuizen  
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Bijlage aanvraagformulier  

 

Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager  

Geboortedatum 

aanvrager 

 

Namen gezinsleden 

aanvrager 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortedata 

gezinsleden aanvrager 

 

 

 

 

 

 

Straatnaam en 

huisnummer 

 

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bankrekeningnummer 

(IBAN) 

 

Ten name van  

 

Gegevens aanvraag 

Hoogte 

Hoogte gevraagde 

bijdrage 

€ ………,.. 

Zelfstandige woonruimte 

Beschikt de aanvrager 

over zelfstandige 

woonruimte? 

□ Ja 

 

□ Nee 
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Hoogte 

betaalachterstanden 

Hoe hoog zijn de 

betaalachterstanden? 

Wie is de schuldeiser? 

Wat is het 

rekeningnummer van de 

schuldeiser? 

€ ………,.. 

 

 

 

Schuldeiser: 

Rekeningnummer: 

 

Saldo 

Hoe hoog is het saldo 

van de bank- en 

spaarrekeningen van de 

aanvrager en zijn 

gezinsleden 

(huishouden)? 

€ ………,.. 

Heeft de aanvrager al 

eerder een bijdrage op 

grond van deze 

verordening ontvangen? 

□ Ja 

 

□ Nee 

Worden de 

betalingsproblemen 

veroorzaakt door de 

hoge energieprijzen en 

zijn deze niet het gevolg 

van het verrichten van 

illegale activiteiten of 

door een 

onverantwoordelijk 

bestedingspatroon? 

Eventuele toelichting: 

 

 

Ondertekening aanvraag 

Plaats 

 

Datum 

Naam 

 

Handtekening 
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□ Met de ondertekening van dit aanvraagformulier gaat aanvrager ermee akkoord dat 

het besluit over de aanvraag en alle correspondentie over de aanvraag uitsluitend per 

mail wordt toegezonden. 


