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Voorgesteld besluit 

1. Vaststellen van het plan van aanpak Energiebesparende maatregelen Energiearmoede. 
2. Het door de raad beschikbaar gestelde budget via de 2e clusterbegrotingswijziging aan te 

passen naar €388.703 conform toegekende specifieke uitkering van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
In januari ontving de gemeente de toekenning van een specifieke uitkering ter hoogte van €388.703 
om energiebesparende maatregelen te treffen ter ondersteuning van huishoudens met 
energiearmoede. Dit zijn huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met 
hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen, in combinatie met de lagere energetische 
kwaliteit van de woningen.  
 
Voor u ligt een plan van aanpak over het uitvoeren van deze taak. Deze is tot stand gekomen in 
overleg met Mercatus en het Netwerk Energieneutraal. Het gaat om een grootschalige uitvoer van 
energiebesparende maatregelen bij de huishoudens thuis. Maatregelen zoals aanbrengen van 
radiatorfolie, tochtstrips en led-lampen of het lager instellen van de CV-temperatuur. Energiecoaches 
zorgen voor de uitvoer en gaan daarnaast met bewoners in gesprek over de financiële mogelijkheden, 
hun energiecontract en spelen in op hun gedrag. Hiervoor zetten we de opdracht uit naar een 
gespecialiseerde organisatie die energiecoaches lokaal werft en opleidt. 
 
Doelstelling 
Bestrijden van armoede. 
 
Argumenten 
1.1 Dit plan van aanpak zorgt voor een blijvende besparing bij huishoudens met energiearmoede. 
Met de uitvoering helpen we zowel huurders als woningeigenaren met energiearmoede. Door de 
energiebesparende maatregelen meteen uit te voeren en ze advies te geven, zullen zij voor langere 
tijd hun energierekening kunnen verlagen. 
 
1.2 Dit plan voorziet in duurzaam inzetbare energiecoaches. 
Deze lokale energiecoaches kunnen later ook nog ingezet worden nadat deze regeling eindigt, voor 
bijvoorbeeld andere doelgroepen. Zij hebben dan al hun opleiding gehad. Hiervoor is nu nog geen 
budget beschikbaar.  
 
1.3 We reiken uit naar de gehele doelgroep. 
Volgens het onderzoek van TNO zijn er 1.490 huishoudens met energiearmoede in onze gemeente. 
Dit plan voorziet erin om die hele groep aan te spreken en te ondersteunen in het nemen van 
maatregelen. 
 
2.1 De voorlopige rijksbijdrage wijkt af.  
Via de eerste clusterbegrotingswijziging is een budget geraamd van €399.093. Nu de 
toekenningsbeschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
ontvangen, dient het budget voor de aanpak van Energiearmoede bijgesteld te worden tot €388.703 
 



 

 

3.1 We informeren de raad over de uitvoer van het budget dat zij vaststelde.  

De raad heeft in januari het budget vastgesteld onder de voorwaarde dat zij geïnformeerd werd over 
het plan van aanpak op een later termijn. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het bedrag per huishouden is beperkt. 
Doordat we een grote groep mensen willen bereiken, is het beschikbare budget per huishouden 
ongeveer €260. 
 
2.1 Er zijn signalen dat het budget zal toenemen in de loop van het jaar.  
Het rijk overweegt budget voor 2026 naar voren te halen en aan deze uitkering toe te voegen. Het 
project kan dan uitgebreid worden naar een groter aantal huishoudens. 
 
Planning/Uitvoering 
Zie plan van aanpak. 
 
Bijlagen 
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