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No. 22.0001288 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Beleidsontwikkeling SPUK regeling 

Energiearmoede  
1 24 augustus 2022 E van Aalten 

 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: Wijziging beschikking middelen aanpak energiearmoede 
 
Voorgesteld besluit 
1. De aanvullende middelen van € 551.739 te besteden aan extra uitvoering van de bestaande 
aanpak van energiearmoede, zodat de impact van de aanpak op energiebesparing wordt vergroot.  
2. De raad voorstellen het bedrag van € 551.739 via de derde clusterwijziging 2022 toe te voegen aan 
het bestaande budget voor aanpak van energiearmoede.  
3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
In januari ontvingen wij € 388.703 van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede. Hierover stemde 
u in mei 2022 in met het ‘plan van aanpak’ voor de aanpak van energiearmoede. Energiearmoede is 
armoede die ontstaat door hoge energieprijzen. Dit komt vooral voor bij huishoudens met lage 
inkomens en die woonachtig zijn in een woning met een laag energielabel. Het Rijk verhoogt de 
bijdrage nu met een bedrag van € 551.739. Het doel van de bijdrage is om de doelgroep te 
ondersteunen in energiebesparing en daarmee hun energierekening te verlagen. Deze aanpak is 
onderdeel van een pakket aan maatregelen van het Rijk. De eenmalige energietoeslag van € 800 aan 
minima huishoudens is ook onderdeel van dit pakket, maar dat valt buiten dit voorstel. 
 
Doelstelling 
Het bevorderen van energiebesparing bij huishoudens om daarmee armoede te bestrijden. 
 
Argumenten 
1.1. Dit is een voortzetting van de lopende aanpak 
Toen wij in januari het eerste budget ontvingen, is een plan van aanpak opgesteld. Het doel was om 
een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te helpen. Het budget kwam toen neer op een bedrag 
van 260 euro per huishouden. Hiermee kunnen kleine energiebesparende maatregelen worden 
toegepast maar het is onvoldoende voor grotere maatregelen zoals woningisolatie. Met het 
aanvullende budget kunnen we nu ook uitvoer geven aan die grotere maatregelen. 
 
1.2. De behoefte naar energiehulp leeft nog steeds en groeit 
Het plan van aanpak is nog niet afgerond en staat aan het begin van de uitvoering. Ondertussen zijn 
er meer mensen bijgekomen die, door o.a. verder stijgende energieprijzen en inflatie, de energiehulp 
goed kunnen gebruiken. Het is dus goed dat er extra budget door het Rijk beschikbaar is gesteld en 
dat dit aan de huidige aanpak wordt toegevoegd. 
 
1.3 De aanvullende bijdrage heeft dezelfde voorwaarden en doelstelling als de eerste bijdrage 
Het tweede budget kan ingezet worden voor het bestaande plan van aanpak omdat de voorwaarden 
en doelstelling gelijk zijn aan het eerste budget. Jaarlijks vindt via de SiSa-systematiek verantwoording 
over deze budgetten plaats aan het Rijk. 
 
2.1 Het budget wijzigen is een bevoegdheid van de raad 
De raad heeft de bevoegdheid om het aanvullend budget via de clusterwijziging beschikbaar te 
stellen. Dat komt omdat er een begrotingswijziging voor nodig is. Wij ontvangen het geld van het Rijk, 
maar de raad moet dan nog formeel besluiten om het geld ook werkelijk aan dat doel te mogen 
besteden. 
 
3.1 We informeren de raad over de inzet van het budget 



 

 

In oktober wordt de derde clusterwijziging van 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. We 
informeren hen alvast over het voorgenomen plan hoe dat budget besteed gaat worden. Er wordt een 
lokale energiebespaardienst opgericht die vanaf oktober 2022 langs de doelgroep gaat voor een 
adviesgesprek en directe installatie van kleine energiebesparende maatregelen.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Van het tweede budget kunnen minder mensen gebruik maken 
We zetten in op woningisolatie en dat zijn duurdere maatregelen. Hierdoor kunnen minder mensen 
gebruik maken van het extra aanbod. Het zijn echter zinvolle maatregelen omdat deze een grotere 
impact hebben op het energieverbruik en de verduurzaming van de woning. 
 
2.1 Er moet vaart gemaakt worden bij de uitvoering 
Met het ontvangen van het aanvullende budget is het termijn voor de gehele SPUK-regeling verandert 
naar 31 december 2023. Dit geldt ook voor het budget dat al is ontvangen. Het blijft echter van belang 
dat er vaart wordt gemaakt bij de uitvoering want als het volledige budget niet besteed is in de 
gestelde termijn, zal het door het Rijk worden teruggevorderd.  
 
Planning/Uitvoering 
De uitvoer van de aanpak loopt van 1 oktober 2022 tot 31 december 2023. 
 
Bijlagen 

1. Plan van aanpak Energiearmoede 
 


