
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Afgelopen november heeft uw raad het hulppakket vastgesteld, waarin ook de 

energietoeslag is opgenomen. In aanloop naar de totstandkoming van het hulppakket is 

ook de situatie van studenten besproken. Omdat zij zijn uitgesloten van de 

energietoeslag staat voor hen de bijzondere bijstand open voor ondersteuning bij 

gestegen energiekosten.  

In verband met het mogelijke extra beroep op individuele bijzondere bijstand vanwege 

het grote aantal studenten in Groningen heeft de gemeente van het Rijk extra middelen 

ontvangen, ter hoogte van een bedrag van uiteindelijk bijna 3,6 miljoen euro. 

 

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2022 in een motie aan het college gevraagd om  

deze middelen voor zover dat nodig is uitsluitend in te zetten voor studenten1; 

We hebben op dat moment toegezegd dat als de uitgaven bijzondere bijstand 

achterblijven we samen met u de mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve 

besteding die ten goede komt aan studenten.  

Om het beroep op bijzondere bijstand voor energielasten te vereenvoudigen hebben 

we besloten om daarbij het vermogen buiten beschouwing te laten. Daarnaast hebben 

we onderzocht of we bij de beoordeling van het beroep op bijzondere bijstand de 

maximale leencapaciteit voor studenten buiten beschouwing konden laten. Dit bleek 

juridisch helaas niet mogelijk. 

Het blijkt dat er tot nu toe nog zeer weinig gebruik wordt gemaakt van de 

mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. Het budget dat we hebben 

ontvangen van het Rijk wordt dan ook bij lange na niet gebruikt voor verstrekkingen 

in het kader van bijzondere bijstand.  

 

 
1 M-08-D66-PVV-PVN-Student-en-Stad-CDA-100-VVD-3-miljoen-Rijk-voor-studenten.pdf (groningen.nl)  
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Volgvel 1 

 

In de afgelopen maanden hebben we, samen met een aantal van u, verschillende 

mogelijkheden geïnventariseerd om de ontvangen middelen alsnog ten goede te laten 

komen aan studenten. We hebben daarbij gezocht naar mogelijkheden die: 

- aan een zo groot mogelijke groep studenten ten goede komen,  

- relatief eenvoudig en snel uitvoerbaar zijn en  

- de uitgaven van studenten kunnen verlichten passend binnen de wettelijke 

kaders.  

Op basis van de mogelijkheden en de in de gesprekken met een aantal van u 

aangegeven wensen is enige optie die is overgebleven de mogelijkheid om een 

voucher of pas te verstrekken aan studenten ter ondersteuning van participatie, 

vergelijkbaar met de Stadjerspas.  

Bij de inrichting van een dergelijke pas hebben we te maken met kaders vanuit de 

Participatiewet, Gemeentewet en Aanbestedingswet. Binnen die kaders kunnen we een 

pas organiseren met een beperkt aanbod voor algemene sportvoorzieningen, culturele 

voorzieningen en participatievoorzieningen, ter waarde van een bedrag tot 75 à 80 

euro. 

 

Een dergelijk pas is geen alternatief voor de energietoeslag. Het is een manier om 

studenten in verband met de bijzondere omstandigheden incidenteel extra 

mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan een aantal maatschappelijke 

activiteiten. Daarmee ondersteunen we studenten enigszins op het gebied van 

participatie, maar er is geen directe relatie met energiekosten voor studenten. 

 

Via een pas kunnen we studenten in een periode van sterk gestegen kosten 

ondersteunen bij participatie. Daarbij gelden wel enkele kanttekeningen en risico’s. 

- Het organiseren van een individuele verstrekking van vouchers aan studenten 

kost de nodige organisatie en capaciteit. We moeten een organisatie opbouwen 

voor een eenmalige actie. Van belang is dat voldoende capaciteit beschikbaar 

is voor snelle afhandeling van de aanvragen.  

- We verstrekken een pas, en besteden de ontvangen rijksmiddelen op het 

moment dat nog niet definitief duidelijk is of studenten terecht zijn uitgesloten 

van de energietoeslag. Op 14 februari jl. heeft de rechtbank in Amsterdam 

uitspraak gedaan over uitsluiting van studenten van de energietoeslag. Hoewel 

deze uitspraak niet direct van toepassing op de situatie in Groningen, is de kans 

wel gegroeid dat studenten alsnog in aanmerking komen voor de 

energietoeslag. Als we de middelen hebben ingezet voor de studentenpas 

kunnen we de middelen niet meer inzetten ter dekking van dit mogelijke risico. 

- Een studentenpas heeft geen direct verband met de energiekosten van 

studenten. In die zin is de doelmatigheid bij besteding van de middelen beperkt 

als we hiervoor kiezen. 

 

Gezien de kanttekening en risico’s neigen we er als college naar om niet te kiezen 

voor een studentenpas, maar om er voor te kiezen de middelen die we hebben 

ontvangen van het Rijk op dit moment niet op een alternatieve manier in te zetten. De 

middelen blijven beschikbaar ter compensatie van gestegen energiekosten via de 

bijzondere bijstand. 

Omdat we bij de bespreking op 12 oktober jl. hebben toegezegd om samen met u de  

  



Volgvel 2 

 

mogelijkheden te onderzoeken en we uw bijdrage in onze zoektocht zeer hebben 

gewaardeerd horen wij graag van u of u de neiging van het college deelt, of dat u een 

andere afweging maakt en de middelen toch wilt inzetten voor een voucher.’  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 


