
huurderskrant
Energietoeslag

Huur- en inkomensbeleid 2023

Energie Festival ‘DoeGewoonWatt’ 

Informatieblad van de 
huurdersvereniging WijWonen
Jaargang 13 - nummer 34 - december 2022



3

Voorwoord

Ik hoop dat de energiecrisis snel tot het
verleden behoort. Helaas weten we niet
hoe lang de prijzen hoog blijven. De een-
malige energietoeslag kan enige verlich-
ting voor u bieden, en wat warmte in een
mogelijk koude winter. Heeft u een laag
inkomen, vraag dan deze eenmalige ener-
gietoeslag bij de gemeente aan. We heb-
ben als college besloten ook voor inwo-
ners die net boven de inkomensgrens val-
len, een deel van de energietoeslag uit te
keren. Hoe dat werkt, leest u hieronder.
Het Rijk heeft de eenmalige energietoe-
slag verhoogd van 800 euro naar 1.300
euro. Deze energietoeslag is bedoeld voor
huishoudens met een laag inkomen. Ten
opzichte van het voorjaar zijn er wat wij-
zigingen, zogenaamde nieuwe beleidsre-
gels. Wanneer u in aanmerking komt voor
de energietoeslag en hoe u het kunt aan-
vragen, kunt u hieronder lezen.   

Voor wie is de energietoeslag? 
Er zijn wat voorwaarden gesteld om van
deze regeling gebruik te mogen maken.

Op onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl/energietoeslag
kunt u lezen wat de inkomensgrenzen zijn
voor de energietoeslag van 1.300 euro.
Als uw inkomen net boven het normbe-
drag uitkomt, dan komt u mogelijk in aan-
merking voor een deel van de toeslag. De
energietoeslag kent geen vermogen-
stoets. 
Heeft u de toeslag al wel aangevraagd?
Vraag dan eens in uw directe omgeving of
uw buren, familie of vrienden de energie-
toeslag al hebben aangevraagd. 

Hoe vraagt u de energietoeslag
aan? 
U vindt het aanvraagformulier op de web-
site van de gemeente (www.oude-ijssel-
streek.nl/energietoeslag). U kunt het ook
afhalen bij de receptie van het gemeente-
huis (Staringstraat 25 in Gendringen) of
bij STOER (gehuisvest in DRU Cultuur-
fabriek, Hutteweg 24 in Ulft). Vul het for-
mulier in, onderteken het en stuur het met
de gevraagde bewijsstukken naar de

gemeente. Zelf inleveren mag natuurlijk
ook.  Als u het lastig vindt om de energie-
toeslag aan te vragen, kunnen mensen
van Formulierenhulp u helpen bij het
invullen van het formulier. Zij doen dit
gratis. U kunt een afspraak maken door te
bellen met (0315) 74 57 83 of een mail te
sturen naar info@sociaalwerk-oij.nl. U
kunt ook altijd bellen met de gemeente
(0315) 292 292. 

Hulp bij geldzaken nodig?  
Heeft u moeite om uw rekeningen te
betalen? Of heeft u schulden? STOER kan
u helpen! Schroom niet en neem contact
op via (0315) 553 553, of kijk op
www.stoer-versterkt.nl welke hulp of
begeleiding u kunt krijgen. Ze zijn er voor
u!  

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Er is een steeds 
grotere groep inwoners in onze gemeente die, mede hierdoor, moeite heeft om
financieel rond te komen. En straks misschien letterlijk in de kou zit. Heeft u
een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking komt voor de een-
malige energietoeslag van 1.300 euro. Vraag in dat geval deze toeslag aan bij
de gemeente. Dat kan tot 31 december 2022.  

“Heeft u een laag inkomen? 
Vraag dan de 
energietoeslag aan!”

John Haverdil

Wethouder Financiële ondersteuning 

inwoners Gemeente Oude IJsselstreek
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Voor u ligt de decemberuitgave van de
Huurderskrant van Wij Wonen, het infor-
matieblad van uw huurdersvereniging.
Ditmaal veel aandacht voor de energie-
problematiek en bijbehorende financiële
consequenties. Maar er is ook informatie
over hulp en oplossingen op korte en 
langere termijn.
In het artikel hiernaast vertelt wethouder
John Haverdil bijvoorbeeld over de ener-
gietoeslag en wat te doen als u uw reke-
ningen niet meer kunt betalen. 
U leest over het huur- en inkomensbeleid
in 2023, momenteel in behandeling in de
Tweede Kamer. Wonion deelt de plannen
over verduurzaming en het streven om
alle woningen op den duur energie- en
CO2 neutraal te maken. Verder komen de
wachtlijsten ter sprake. Net als in de rest
van Nederland heeft ook de Achterhoek
te kampen met wachtlijsten voor sociale
woningen. Dit vergt extra inspanningen
voor Wonion en de gemeente. 
Tanja Dijenborgh, teamleider bij
Vluchtelingenwerk Ulft, geeft een inkijkje
in het haar dagelijkse werk en dat van de
vrijwilligers. Ze doet tevens een oproep
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om als vrijwilliger te komen helpen. We
wijzen ook even op de vernieuwde 
website van WijWonen, de moeite waard
om even te bezoeken. De stuurgroep
Burgerinitiatief organiseert begin volgend
jaar op het DRU Industriepark een boei-
end energiefestival onder de naam
‘DoeGewoonWatt’ over de energietransi-
tie binnen de gemeente. Aansluitend hier-
op de mogelijkheden die WijWonen en
Wonion laten zien met betrekking tot de
aanschaf van Zonnepanelen. 
Tot slot uitleg over de energietoeslag en
of u eventueel in aanmerking komt.

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en
een heel gezond en gelukkig 2023 toe. 

Redactie en bestuur Wij Wonen
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Maatregelen voor huishoudens 
met eigen aansluiting
Huishoudens met een eigen (kleinver-
bruik) aansluiting op gas of warmte, en
stroom helpt de overheid met de volgen-
de maatregelen:
1. In 2022 betaalt u minder belasting op
elektriciteit en krijgt u een hogere terug-
gave van de energiebelasting. Bovendien
betaalt u van juli tot en met december 6%
in plaats van 21% btw op gas, warmte en
stroom.
2. In november en december 2022 krijgt
ieder huishouden met een eigen stroom-
aansluiting 190 euro korting op de ener-
gierekening. In totaal dus 380 euro kor-
ting.
3. In 2023 geldt een energieprijsplafond:
u betaalt een vaste lage prijs voor gas en
stroom (en warmte) tot een verbruik van
1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom. Als u
nog een vast contract hebt met lagere
prijzen, betaalt u de afgesproken lagere
prijs.

Aparte regeling voor 
blokaansluitingen
Alle huishoudens met een gedeelde gas-,
warmte- of stroomaansluiting, zoals flats
met blokverwarming, maar ook studen-
tenhuizen en woongroepen, vallen onder
‘blokaansluiting’. Voor hen gelden de
bovengenoemde maatregelen (groten-
deels) niet. Voor deze groep wordt een
aparte regeling uitgewerkt.

Plannen voor huishoudens 
met blokaansluiting
• Wooncomplexen met een gedeelde col-
lectieve aansluiting krijgen een vast
bedrag per huishouden. Dit geldt voor
zowel gas, stroom als warmte. Hoe hoog
dat bedrag is, is nog niet bekend.
• De eigenaar of beheerder van de aan-
sluiting zal het bedrag moeten aanvra-
gen. Dat is de verhuurder, de Vereniging
van Eigenaren of de beheerder van het
collectief. Met de aanvragen wordt een
database van blokverwarmings-aanslui-
tingen gemaakt, zodat duidelijk is wie
onder deze regeling valt.

• De eigenaar of beheerder krijgt het
bedrag in één keer uitgekeerd via de
Belastingdienst en verrekent dit met de
gas-, warmte- en/of stroomafrekening per
huishouden.

De minister heeft de plannen voor blok-
aansluitingen op 1 januari 2023 nog niet
helemaal uitgewerkt. Maar het eenmalige
bedrag zal wel voor heel 2023 worden
vastgesteld. Bovendien komt deze blok-
verwarming in het woningbezit van
Wonion maar op een enkele plaats voor.

Extra ondersteuning voor mensen
met laag inkomen
De overheid helpt mensen met een laag
inkomen dit jaar én volgend jaar extra
met een energietoeslag van ongeveer
1.300 euro. Dit bedrag komt bovenop de
bovenstaande maatregelen. Verdien je
minder dan 1.310 euro (alleenstaand) of
1.871 euro (samenwonend) per maand,
kijk dan of je in aanmerking komt voor
energietoeslag. Zie artikel hierover ver-
derop in de Huurderskrant..

Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energie-
rekening te kunnen betalen. Voor mensen met een eigen aansluiting op gas,
warmte en stroom is dit al geregeld. Maar voor huishoudens die samen met
anderen één aansluiting hebben, werkt het ministerie nog aan een oplossing. 

Energiecompensatie … de stand
van zaken

Huur- en inkomensbeleid 2023
In de Tweede Kamer wordt op dit moment de begroting voor 2023 behandeld.
Behalve allerlei regelingen om de energieprijzen te dempen, hieronder de
belangrijkste voorgenomen maatregelen om de hogze huren, en de hoge 
inflatie te matigen. 

Een van de wetsvoorstellen heeft als doel
om huurders van sociale woningen van
woningcorporaties met een laag inkomen
en een huur boven 550 euro te helpen. De
huur van deze doelgroep wordt verlaagd
tot dat bedrag. Aanleiding voor het voor-
stel is onder meer een afspraak in het
coalitieakkoord om de huur voor mensen
met een lager inkomen in een sociale
huurwoning te verlagen, geplaatst in het
licht van de economische gevolgen van de
coronacrisis en de hoge inflatie.

Huurdersvereniging WijWonen vindt het
noodzakelijk dat de regering zich, vanwe-
ge de uitzonderlijke economische omstan-
digheden, extra inspant om betaalbaar-
heid van woonlasten te waarborgen.
Jammer is dat de regeling (tot nu toe)
beperkt is tot huurders van woningcorpo-
raties. Hierdoor worden vergelijkbare
groepen met lage inkomens die huren bij

een andere partij dan een woningcorpo-
ratie uitgesloten. Over deze ongelijke
behandeling is de Tweede Kamer nog in
debat met de regering. Ook is ons ondui-
delijk waarom voor het beoogde doel het
instrument van de huurtoeslag niet wordt
ingezet. Huurtoeslag dient ertoe om voor
lage inkomens de huren betaalbaar te
houden en hiermee worden ook huurders
geholpen waarvan hun verhuurder geen
woningcorporatie is. 

Eenmalige huurverlaging en 
huurtoeslag
• In de Nationale Prestatieafspraken was
een huurverlaging voor sociale minima
wonend in corporatiewoningen aange-
kondigd voor 2024. Om de koopkracht-
daling in 2023 al te verzachten, wordt
deze eenmalige huurverlaging naar 550
euro al in 2023 uitgevoerd. 
• De huren van sociale huurwoningen

gaan omlaag met gemiddeld 57 euro per
maand voor huishoudens met een inko-
men tot 120% van het sociaal minimum.
• De huurtoeslag gaat in 2023 met 16,94
euro per maand (203 euro per jaar)
omhoog voor álle huurtoeslagontvangers.
• De meeste huurders van corporaties die
huurtoeslag ontvangen gaan er volgend
jaar netto op vooruit. Ofwel door de huur-
verlaging naar 550 euro (+ extra huurtoe-
slag), ofwel omdat de extra huurtoeslag
de huurverhoging compenseert. E.e.a. is
nog wel afhankelijk van het precieze
huurverhogingspercentage.
• Het wetsvoorstel dat de eenmalige
huurverlaging moet regelen wordt op dit
moment besproken en dient voor 1 janu-
ari door de beide Kamers aangenomen te
zijn om in te kunnen gaan in 2023.

Minimum loon, AOW en 
uitkeringen sociaal minimum
• Het minimumloon gaat per 1 januari
2023 met ruim 10% omhoog. Ook de
gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand
en de AOW) stijgen hierdoor. 
• De verwachting is dat dit ook leidt tot
hogere lonen in loonschalen vlak boven
het minimumloon (tot zo’n 130% van het
minimumloon).

Extra geld bijzondere bijstand 
en kinderarmoede
• Gemeenten krijgen 125 miljoen euro
extra voor sociaal minimabeleid om men-
sen te helpen die acuut in de problemen
komen. 
• Gemeenten krijgen ook aanvullende
middelen om meer huishoudens schuld-
hulpverlening aan te kunnen bieden. 
• Het kabinet maakt ook extra geld vrij
voor landelijke instellingen die zich inzet-
ten om kinderarmoede terug te dringen,
zoals het Jeugdeducatiefonds en Voedsel-
banken Nederland. Deze bedragen maakt
het kabinet later bekend.
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gebruikt. Of er worden materialen van
natuurlijke grondstoffen gebruikt, zoals
hout of vlas.

Wilt u weten wanneer uw woning
aan de beurt is? 
Op www.wonion.nl/projecten staat een
lijst met alle adressen die Wonion tot en
met 2024 verduurzaamt. 

En dan … hoe loopt het verder? Heb je
direct een woning? Zijn er voldoende
geschikte woningen als je door ziekte bij-
voorbeeld in een rolstoel komt, of als het
thuis niet loopt en je niet meer bij je
ouders kunt blijven wonen? Nee, helaas
niet!

Hier in deze regio schrijft men zich in bij
TIDA (Thuis in de Achterhoek). Hier staat
het aanbod van de corporaties Wonion,
Site, De Woonplaats, Plavei en ProWonen.
En dan begint het. Je moet zeer regelma-
tig (dagelijks) kijken en reageren en
hopen dat je dan snel een berichtje krijgt

Wat betekent energieneutraal?
Energieneutraal betekent dat de installa-
ties in de woning net zoveel energie op-
wekken als de bewoners nodig hebben
voor warm water, verwarming, ventilatie,
verlichting en alle apparatuur in huis. We
noemen dat ook wel ‘nul op de meter’.

Wat betekent CO2-neutraal?
CO2-neutraal betekent dat de woningen
geen CO2 uitstoten. Ze hebben dus geen
gasaansluiting. Alle energie die nodig is
voor de woning (voor verwarming, warm
water en elektriciteit) wordt duurzaam
opgewekt met bijvoorbeeld een warmte-
pomp en zonnepanelen.

Wonion maakt 100 woningen per
jaar duurzaam 
Wonion verduurzaamt tot en met 2050
ongeveer 100 woningen per jaar. Dat
doet Wonion met haar vaste onderhoud-

spartners. Hoe dat gebeurt en welke
installaties er worden gebruikt, verschilt
per project. Maar in alle gevallen verbe-
tert het wooncomfort van de bewoners. 

Wat gebeurt er bij verduurzaming?
Globaal doet Wonion bij verduurzaming
de volgende dingen:
1. Isolatie aanbrengen of verbeteren.
2. De woning kierdicht maken en de ven-
tilatie verbeteren.
3. De gasaansluiting en cv-ketel verwij-
deren en een warmtepomp plaatsen.
4. Zonnepanelen op het dak leggen.
De woningen aan de Grote Beer in Ulft
en de Touwslagersbaan in Gendringen
zijn op deze manier verduurzaamd.

Wonion verduurzaamt duurzaam
Wonion verduurzaamt op een circulaire
manier. Dat betekent dat materialen
zoveel mogelijk opnieuw worden

dat jij de woning hebt. De gemiddelde
landelijke wachttijd is op dit moment 3
jaar en 10 maanden. Al kan het in de gro-
tere steden zoals Arnhem en Nijmegen
oplopen tot wel 10 jaar.

Ook hier in onze regio lopen de wachttij-
den op, was het enkele jaren geleden nog
mogelijk dat je binnen een aantal maan-
den een woning had, kan het nu ook hier
ruim 2 jaar duren. Je kiest namelijk zelf
waar je wilt wonen via zogenaamde
woonwensen. Hoe beperkter/specifieker
jouw wensen hoe langer het kan duren
voordat je een woning hebt. Daarnaast

werkt het systeem met loting, aanbod,
direct wonen en zoekgericht.
Uiteraard maakt ook het inkomen deel uit
van het zogeheten ‘passend’ toewijzen.
Uw inkomen moet dan passen bij de huur-
prijs van de woning.

Zaak is dus dat er voldoende aanbod is en
er dus huurwoningen bijkomen om de
wachtlijsten niet op te laten lopen. Ook
voor spoedzoekers (bijvoorbeeld een
echtscheiding) zal er meer aanbod moe-
ten komen. Hier ligt een grote taak voor
Wonion en voor de gemeente.

Als je jong bent wil je op een gegeven moment op jezelf gaan
wonen en zul je je inschrijven voor een huurwoning. Daarnaast

ontstaan er soms situaties in je leven waardoor je wellicht moet 
verhuizen. Denk aan overlijden partner, scheiding, ziekte of minder 

inkomen. Ook dan schrijf je je vaak in voor een huurwoning.

Wat doet Wonion aan 
verduurzaming?
In 2050 zijn alle huurwoningen van Wonion energie- en CO2-neutraal. Dat is niet
alleen goed voor het milieu. Het levert ook een gezonde en comfortabele woning op.
En het scheelt u in de portemonnee. Zeker nu de energietarieven stijgen en de 
energiekosten een steeds groter deel uitmaken van de totale woonlasten.  

Wachtlijsten sociale 
huurwoningen



In Nederland beschikt vrijwel iedereen over woonruimte of in ieder geval een
dak boven zijn hoofd. Hoe zou het zijn als je in je huis niet meer veilig bent?
Als de plek waar je woont wordt beschoten, gebombardeerd. Als je gevaar
loopt opgepakt te worden, opgesloten, gemarteld of zelfs gedood te worden.
Als je gedwongen wordt andere mensen te doden. Of als een van je geliefden
overkomt wat hier wordt beschreven.
Je zult proberen een veilig heenkomen te zoeken. Als je kinderen hebt, zul je
hen willen behoeden voor deze ellende en het gevaar.
In eerste instantie zul je waarschijnlijk in de buurt zoeken naar een veilig
heenkomen. Als dat niet lukt elders in het land. En als dat ook geen optie is,
vertrek je de grens over naar een ander land.
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Precies dit overkomt dagelijks heel veel mensen zoals jij en ik.
Veel mensen zijn op de vlucht naar een veilige plek omdat het
thuis niet meer veilig is. Hoe graag ze ook thuis, bij familie, 
vrienden en op hun werk zouden willen zijn, ze zijn hun leven
daar niet meer zeker. 
Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Jaarlijks komen
er tienduizenden naar Nederland. Gemiddeld komen er rond de
vijftig vluchtelingen per jaar in Oude IJsselstreek wonen.
Sommigen alleen, anderen met hun partner of gezin. 

Professionele hulp
Vluchtelingenwerk helpt de vluchtelingen op weg in de
Nederlandse maatschappij. Het zijn vrijwilligers die de vluchtelin-
gen begeleiden, ondersteund door een professionele organisatie.
Vrijwilligers met een warm hart, gezond verstand en interesse in
andere  culturen helpen de vluchtelingen met het regelen van hun

financien, verzekeringen, scholen, zorg, afhandelen post etc. En ze
geven ook tips mee over hoe prettig te leven met je buren.
Er is een vaste vrijwillige coach die de vluchtelingen 8 maanden
begeleid om de zaken op orde te krijgen die nodig zijn om een
leven in Nederland op te bouwen. Na die 8 maanden zijn de
vluchtelingen nog 4 jaar welkom op de spreekuren van vluchtelin-
genwerk op maandag en donderdag op het DRU-complex in Ulft.

Vrijwilligers gezocht 
Woont u in de buurt van een vluchteling, behandel hem graag als
een andere buur. Als u contact zoekt met Vluchtelingenwerk, bent
u van harte welkom op onze spreekuren op maandag en donder-
dag van 10:30 - 13:30 uur, Emailleplein 32 Ulft. En mocht u zelf
nieuwe vluchtelingen op weg willen helpen in onze maatschappij,
neem contact op met Tanja Dijenborgh, teamleider Vluchtelingen-
werk (06) 55 69 62 90. Zie ook www.vluchtelingenwerk.nl

Steun vluchtelingen

De website van WijWonen is in een nieuw, modern en dynamisch jasje
gestoken. De website is responsive, dit betekent dat de website ook op
een tablet of mobiele telefoon goed te bekijken is. Naast informatie
over het bestuur, inloopspreekuur en lidmaatschap is er ook een over-
zichtspagina van de wekelijkse nieuwsbrieven en een pagina waarop
men alle filmpjes van WijWonen terug kan kijken. Nieuw is de mogelijk-
heid om digitaal in te schrijven voor een lidmaatschap of om wijzigingen
door te geven. Uiteraard kan dit ook nog steeds schriftelijk door een
formulier uit te printen en op te sturen. Zie ook www.wijwonen.com  
De website is ontworpen door Anita Nijland, EduWebServic. 

Nieuwe website WijWonen 
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Het Energie Festival heeft als doel om inwoners, bedrijven en
instanties in de Oude IJsselstreek te betrekken bij de energie-
transitie binnen de gemeente. Dat gebeurt onder het motto:
DoeGewoonWatt! Want als iedereen wat doet, dan wordt de
gemeente Oude IJsselstreek energieneutraal, maar dan mét
behoud van ons dierbare landschap en onze groene leef-
omgeving.

Het Energie Festival draait om energie besparen, energie 
opwekken en nieuwe technieken en wordt georganiseerd door
het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek, een organisatie
van en door inwoners. 
Dus bekijk de nieuwste technieken, laat je inspireren door gave
ideeën, doe mee aan de energie-quiz, ontsnap uit de escape
room en bewonder de waterstof-auto. Ook is dit festival dé plek
voor tips en adviezen om energie te besparen of duurzaam op te
wekken. 

Een greep uit het programma op zaterdag 4 februari 2023
Watt is er aan de hand? (10:00-12.00 uur)
-   Een inspirerend verhaal door klimaatdeskundige en 
   RTL weerman Reinier van den Berg. Hij legt uit wat er aan 
   de hand is met het klimaat en wat we zelf kunnen doen om 
   klimaatverandering tegen te gaan.
-   Burgemeester Otwin van Dijk vertelt hoe het is gesteld met 
   duurzame energie in onze gemeente. 

-   Er is een paneldiscussie over de energietransitie in Oude 
   IJsselstreek met inwoners, jongeren, ondernemers, raadsleden 
   en experts.

Watt kunnen we zelf doen? (10:00-17:00 uur). 
-   Speed-dates met bespaarcoaches: wat kan ik het beste doen?
-   Bespaartips: hoe kan ik energie (en dus geld) besparen?
-   Financieel advies: hoe financier ik de benodigde maatregelen?
-   Laat een warmtefoto maken van je huis: wat moet ik als 
   eerste isoleren?
-   Steun de ontwikkeling van duurzame energie in Oude 
   IJsselstreek: investeer in onze eigen energiecoöperatie 
   ‘DoeGewoonWatt’

Watt brengt de toekomst aan nieuwe mogelijkheden?
(10:00-17:00 uur)
-   Waterstof: wat kun je er allemaal mee doen?
-   De thuisbatterij: wat is het, hoe werkt het en waarom is 
   dat nuttig? 
-   De windboom: plant je straks een boom in de tuin die 
   windenergie opwekt? 
-   Presentaties: wie heeft het beste idee voor energiebesparing 
   of duurzame opwekking? 

Stuurgroep Burgerinitiatief met v.l.n.r. Rob Schuurman, Robbie Nas,
Barry ter Voert en Peter van der Kemp (foto Regio8).

Reinier van den Berg,inspirerend spreker, 
klimaatdeskundige en RTL weerman (foto EO).

Op zaterdag 4 februari 2023 vindt op het DRU Industriepark in Ulft de eerste editie
van het Energie Festival plaats. Onder het motto ‘DoeGewoonWatt’ presenteren de
organisatoren energie voor het hele gezin. Je krijgt er energie-bespaartips, we laten
zien hoe je energie opwekt en de beste energie-ideeën van inwoners van Oude
IJsselstreek worden tijdens het Festival gepresenteerd. 

Energie Festival ‘DoeGewoonWatt’ 
op DRU Industrie–park Ulft

Gas- en elektriciteit vormen een steeds groter deel van uw woonlasten door-
dat de energiekosten de afgelopen 10 jaar sterk zijn gestegen.
Huurdersvereniging Wij Wonen en Wonion helpen u graag om uw woonlasten
beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Door zelf energie op te wekken, spaart u niet alleen het milieu maar ook uw
eigen portemonnee. Als u denkt dat uw woning geschikt is voor zonnepanelen,
neem dan contact met ons op. Wij bespreken dan met u de mogelijkheden.

Voordelen zonnepanelen 
van Wonion
•  U bespaart geld met gratis zonlicht
•  U produceert uw eigen stroom. Zo 
   heeft u minder last van de stijgende 
   energieprijzen
• U draagt uw steentje bij aan een beter 
   milieu
• Wonion selecteert voor u de beste 
   kwaliteit zonnepanelen

Hoe werkt het?
Zonlicht is er overdag altijd. Ook op een
bewolkte dag. Zonnepanelen vangen zon-
licht op en zetten dat om in elektriciteit.
De opgewekte stroom kunt u direct zelf
gebruiken. Verbruikt u meer stroom dan u
opwekt (bijvoorbeeld ‘s avonds), dan
neemt u het tekort, zoals u gewend bent,
af bij uw energiebedrijf. Produceert u
meer stroom dan u verbruikt, dan levert u
die stroom aan uw energieleverancier.

Gegarandeerd voordeel
Als Wonion u een aanbieding doet om
zonnepanelen te plaatsen, dan heeft u
daar altijd financieel voordeel van. Is er
geen voordeel, dan ontvangt u geen aan-
bieding. Hoe groot het voordeel is, hangt
af van het aantal panelen, de ligging van
uw woning en de hellingshoek van uw
dak.

Wanneer zijn zonnepanelen 
rendabel?
Ten eerste moeten uw woning en dak
geschikt zijn. Dat wil zeggen: voldoende
ruimte, geen obstakels in de buurt die
schaduw geven en een goede ligging van
uw huis. De meest optimale ligging is op
het zuiden, maar op het zuidwesten of
zuidoosten kan ook prima. Ten tweede
mag uw verbruik niet lager zijn dan 1.200
kWh per jaar én mag er geen sprake zijn
van geplande grote renovaties zoals een
dakvervanging.

Energieverbruik
De plaatsing van de zonnepanelen is
afgestemd op uw eigen energieverbruik.
Dit voorkomt dat u veel meer stroom
opwekt, dan dat u zelf verbruikt. U profi-
teert het meest van uw zonnepanelen als
de opgewekte energie gesaldeerd kan
worden. Dit betekent dat tekorten en
overschotten aan opgewekte energie -
gedurende een bepaalde periode - met
elkaar verrekend worden. Dit gebeurt
automatisch door uw energieleverancier
bij uw jaarlijkse eindafrekening.

Wat kost het u?
Wonion investeert in de zonnepanelen en
verrekent de aanschaf door middel van
een vast bedrag per maand. Deze maan-
delijkse bijdrage voor de zonnepanelen
maakt geen onderdeel uit van uw huur.
Daarom wordt deze bijdrage niet jaarlijks
verhoogd en ontvangt u over deze bijdra-
ge geen huurtoeslag.

Voordelen
zonnepanelen
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Of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is
afhankelijk van uw inkomen. De regeling is bedoeld om huishou-
dens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energie-
rekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per
gemeente.

Bijstand
Krijgt u een uitkering van uw gemeente? Bijvoorbeeld een 
bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de 
gemeente uw inkomen en zal de gemeente de energietoeslag
automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de
gaten te houden of dit bij u ook gebeurt.

Zelf aanvragen
Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de
gemeente. Bijvoorbeeld omdat u zelfstandig ondernemer bent of
gepensioneerde met AOW (en een klein aanvullend pensioen).
Dan moet u de energietoeslag zelf aanvragen bij uw gemeente. 

Richtlijn: tot 120% van het minimum
Gemeenten bepalen of u in aanmerking komt voor energietoe-
slag. Wel heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven. De
richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘soci-
aal minimum inkomen’ in aanmerking komen voor de energie-
toeslag. Het sociaal minimum inkomen is het bedrag dat iemand
volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat
bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal
minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Het is afhankelijk van uw leeftijd, uw leefsituatie en uw inkomen
of u energietoeslag kunt aanvragen. Bent u ouder dan 21 en
verdient u minder dan 1.310,05 euro (alleenstaand) of 1.871,50
euro (samenwonend) per maand, dan komt u waarschijnlijk in
aanmerking voor energietoeslag. Bekijk de tabel rechtsboven.

Leefsituatie                                          Netto maandinkomen
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro
Alleenstaande ouder, 21 jaar 
tot pensioenleeftijd                                    1.310,05 euro
Gehuwd of samenwonend, 
21 jaar tot pensioenleeftijd                        1.871,50 euro
Alleenstaand en gepensioneerd                 1.455,67 euro
Gehuwd of samenwonend 
en gepensioneerd                                      1.971,05 euro

Ook in 2023 is het mogelijk om een
energietoeslag (1.300 euro) aan te 
vragen bij de gemeente. Hoe en of u
hiervoor in aanmerking komt leest u
hieronder. Ook hoe en of u het zelf aan
moet vragen! 

Let op! Bent u jonger dan 21 jaar? Of is uw inkomen iets hoger
dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of u bij uw
gemeente toch een aanvraag kunt doen.

Om welk bedrag gaat het?
De overheid heeft een richtbedrag van 1.300 euro afgesproken.
Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. 

Energietoeslag is belastingvrij
De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent
dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhan-
kelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld uw huurtoeslag of de kin-
deropvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij de gemeente Oude
IJsselstreek
De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de 
energietoeslag. De gemeente bepaalt:
•  welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen;
•  de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt 
   genomen;
•  óf vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja 
   op welke manier;
•  de hoogte van de toeslag.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in de gemeente Oude
IJsselstreek werkt, kunt u het best de website van de gemeente
raadplegen via www.oude-ijsselstreek.nl. Of neem contact op
met de gemeente. Telefoonnummer (0315) 29 22 92 of mail naar
info@oude-ijsselstreek.nl.

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag in 2023?


