
  
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

Aanvullende schriftelijke vragen Laat studenten niet in de kou 

Rotterdam, 21 april 2022 

Geachte college, 

   

De energieprijzen stijgen snel. Veel bewoners van onze stad zien hun energierekening stijgen, 

waaronder ook studenten. Het kabinet vindt het ‘onnodig’ om studenten te compenseren voor 

de gestegen energieprijzen en minister Schouten heeft geadviseerd dat studenten onder 27 

jaar niet in aanmerking hoeven te komen voor een eenmalige energietoeslag. Dit terwijl 

huishoudens met laag inkomen kunnen tot 800 euro compensatie voor hun hoge 

energiekosten krijgen.  

  

Het conceptwetsvoorstel luidt dat jongeren van 18 tot 21 jaar een beroep kunnen doen op 

hun ouders voor financiële hulp; GroenLinks vindt dat niet realistisch. Er wordt geen rekening 

gehouden met studenten die zich in afwijkende situaties bevinden dan de norm en dus niet 

financieel gesteund kunnen worden door hun ouders. Hierdoor krijgen juist de studenten die 

ons het meest nodig hebben, geen steun.  

  

In hetzelfde conceptwetsvoorstel staat dat gemeenten een regeling kunnen treffen voor 

studenten. Wij hebben de volgende vragen. Deze vragen zijn aanvullend op de vragen van 

CDA (22bb003138). 

 

  

1. Bent u op de hoogte van het nieuwe conceptwetsvoorstel? Zo ja, hoe duidt u het 

wetsvoorstel? Zo nee, wanneer gaat u het duiden?  

2. Bent u van plan om studenten die energiearmoede ondervinden te ondersteunen door 

middel van een regeling? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet? 

3. Mocht u geen regeling willen of kunnen treffen, op welke manier kunt u studenten wél 

helpen? 

 

Om alvast in beeld te brengen hoeveel studenten tegen deze problemen aanlopen zal 

GroenLinks samen met andere partijen en de Rotterdamse Studentenvakbond STUUR een 

meldpunt voor energiearmoede opzetten vooruitlopend op een eventuele regeling. Door dit 

meldpunt wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de problemen zijn en hoeveel studenten er last 

van hebben. In Nijmegen is een soortgelijk meldpunt opgezet en wij hopen dat meer steden 

zullen volgen.  

 

4. Bent u bereid om de uitkomsten van dit meldpunt met ons te bespreken en op zoek te 

gaan naar mogelijke oplossingen?  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Mina Morkoç   Co Engberts   Sabrina van de Peppel  Michantely de Jong  Tim Kind   

GroenLinks PvdA           PvdD    BIJ1            Volt   


