
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: Groen Links 

Naam: Hylke Hekkenberg 

Onderwerp: Energiearmoede 

Datum indiening vragen: 9 februari 2022 

Inleiding/aanleiding: 
Het kabinet heeft vorig jaar aangekondigd een regeling in te stellen om energiearmoede te 
verminderen. Naast een compensatieregeling voor lagere inkomens krijgt de gemeente ook geld om 
huishoudens te helpen met het nemen van isolatiemaatregelen zodat ze minder geld kwijt zijn aan hun 
gasrekening. Inmiddels is bekend dat de gemeente Noordoostpolder hiervoor 399.093 euro ter 
beschikking krijgt en dat dit voor 1 mei 2023 moet zijn besteed. Wat niet gebruikt is moet terug 
gegeven worden aan het Rijk. 
 
Vorig jaar oktober hebben we als GroenLinks tijdens het vragenhalfuurtje het college verzocht om met 
een plan te komen. Hier is toen afwijzend op gereageerd door de wethouder. 
 
In de commissie BFE komt dit onder werp aan de orde bij het agendapunt over de 1e 
clusterkwartaalbegrotingswijziging onder kopje 7 Energiearmoede. 

Vragen: 
1. Wat zijn de doelstellingen die het college stelt voor de inzet van deze middelen? 

Antwoord: 
We houden ons aan de voorwaardes die door het Rijk gesteld zijn bij deze regeling.  
Deze zijn als volgd beschreven in de beschikkingsbrief: 

 
“Deze uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed 
aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag 
besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van 
gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwailiteit van de 
woningen.”  
 

2. Op welke manier gaan we ervoor zorgen dat deze middelen op tijd bij de 1500 huishoudens 
terecht komen die het nodig hebben? 
Antwoord: 
Hiervoor zijn we in overleg met Mercatus en de themagroep gebouwede omgeving van 
het Netwerk Energieneutraal. Zij hebben ervaring met soortgelijke onderwerpen 
waardoor we tijdsefficienter te werk kunnen gaan. 

 
3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat particuliere woningeigenaren bereikt worden? 

Antwoord: 
Dat wordt nog uitgewerkt in het plan. Wellicht dat het Energieloket hier een rol in kan 
spelen. 

 
4. Is/wordt er een plan opgesteld om hier vorm aan te geven? Zo ja, wordt dit aan de raad ter 

goedkeuring voorgelegd? Wanneer? Zo niet, gaat het college met de (nieuwe) raad in overleg 
over de doelstellingen?  

a. Ofwel: hoe zorgt het college ervoor dat de raad haar kaderstellende en controlerende 
taak kan uitvoeren bij dit belangrijke onderwerp? 

Antwoord: 
Conform onze bevoegdheid zijn wij bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda. 
De Raad zal geïnformeerd worden over de uitvoering die we conform de doelstellingen 



met geswinde spoed willen uitvoeren. De kaderstellende en controlerende rol wordt 
vervuld via de clusterkwartaalbegroting 
 

 
 
Graag zouden we willen dat inwoners die met energiearmoede te maken hebben daadwerkelijk 
geholpen worden met het nemen van isolatiemaatregelen. Met deze regeling is per huishouden 
slechts 266 euro beschikbaar (399.000 euro / 1500 huishoudens). Wij denken dat voor mensen in 
slecht geisoleerde huizen meer nodig is dan het aanbieden van tochtstrips, radiatorfolie en LED 
lampen. Landelijk zijn er verschillende regelingen zoals de ISDE en het Warmtefonds waar particuliere 
huishoudens gebruik van kunnen maken om energiemaatregelen te nemen die zoden aan de dijk 
zetten. Als we in het kader van de regeling voor energiearmoede in gesprek zijn met inwoners zouden 
we hen op deze mogelijkheden kunnen wijzen en bij verdere verduurzaming kunnen ondersteunen. 
Dit zou goed aansluiten bij de doelen van de TransitieVisie Warmte.  
  

5. Is het college bereid om zich in te zetten om inwoners die met energiearmoede te maken 
hebben verder te ondersteunen met het nemen van energiemaatregelen en zodoende 
daadwerkelijk te helpen om hun energierekening te verlagen en daarmee gelijk bij te dragen 
aan de doelen die we hebben voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving? 

Antwoord: 
Het college wil in het plan nadruk leggen op advies in de breedte in plaats van het bieden 
van kleine isolerende maatregelen. Een combinatie met bestaande regelingen zoals ISDE 
en het warmtefonds kan in dit advies worden meegenomen. 

 

 
 

Datum beantwoording vragen: 15-02-2022 
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