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Motie: Zonder energie kan je niet studeren

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van
'Eerste Herziening van de begroting 2022'.

Constaterende dat

• Rotterdamse studenten hard geraakt worden door stijgende energiekosten. Uit
onderzoek van de Rotterdamse studentenvakbond blijkt dat 42% van de ondervraagde
studenten aangeeft door stijgende energiekosten in de financiële problemen te
komen;

• Rotterdamse studenten vooralsnog uitgesloten zijn van de eenmalige energietoeslag
van 800 euro;

Overwegende dat

• de uitsluiting van Rotterdamse studenten in de toekenning van de eenmalige
energietoeslag volgens juristen onrechtmatig zou zijn;

• gemeenten mogen afwijken van het beleid van het Rijk dat bepaalde groepen uit sluit
van de eenmalige energietoeslag, zie Zwolle als voorbeeld;

• de financiële problemen van studenten veroorzaakt door de stijgende energiekosten
een negatieve en onwenselijke impact kunnen hebben om de studieresultaten en de
gezondheid van studenten en uitsluiting van de energiecompensatie daarmee tevens
haaks staat op het preventie armoedebeleid dat de gemeente Rotterdam voert voor
jongeren;

• de gemeenteraad zich eerder wegens tekorten uitsprak tegen het verruimen van de
toeslagendoelgroep naar 130% van het wettelijk sociaal minimum;

• de filantropische Stichting De Verre Bergen destijds een bedrag van 15 miljoen ter
beschikking heeft gesteld om zo Rotterdamse minima met een inkomen tot 140% van
het wettelijk sociaal minimum alsnog te ondersteunen met een energietoeslag,
afwijkend van de landelijke richtlijnen.

Verzoekt het college

• de financiële problemen onder studenten aan te kaarten bij het Rijk en daarbij aan te
dringen dat het Rijk ook studenten in aanmerking laat komen voor de eenmalige
energietoeslag en daarvoor op Rijksniveau extra middelen te reserveren of om
eventueel een andere separate regeling te treffen om studenten naar redelijkheid
tegemoet te komen;

• te onderzoeken welke andere mogelijkheden bestaan om Rotterdamse studenten die
veel moeite ervaren met het omgaan met hun stijgende energierekening tijdelijk te
ondersteunen;

• met andere gemeenten een duidelijk signaal af te geven aan de landelijke overheid over
de onrechtmatige uitsluiting van studenten en het Rijk op te roepen met voldoende



financiële middelen te komen om iedereen die daar recht op heeft te kunnen
ondersteunen;

• en hierover terug te koppelen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

René Segers-Hoogendoorn
CDA




