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Motie offensief tegen energiearmoede 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 3 november 2021, 
behandelend de begroting 2022. 
 
Constaterende dat: 

- Door de snel stijgende energieprijzen veel huishoudens in de problemen dreigen te raken; 
- De kabinetsmaatregelen om stijgende energiekosten te compenseren generiek gericht zijn 

op belastingmaatregelen en er relatief beperkt aandacht is voor huishoudens met een kleine 
portemonnee; 

- Veel maatregelen tot op heden vooral toegankelijk zijn voor eigenaren van koopwoningen 

die de mogelijkheid hebben om te investeren in hun woning;  

- De stijging van de energieprijzen de bewoners van huurwoningen en huiseigenaren met een 

kleine portemonnee onevenredig gaat treffen; 

- Recent onderzoek van TNO laat zien dat met name huishoudens met lagere inkomens in 

slecht geïsoleerde woningen te maken hebben met energiearmoede, waarvan ongeveer 75% 

in een corporatiewoning woont; 

- Het kabinet 150 miljoen euro heeft gereserveerd om kwetsbare huishoudens met een hoge 

energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen via 

gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen 

gaan; 

- De provincie in mei 2021 extra middelen heeft uitgetrokken zodat woningbouwcorporaties 

tochtige woningen kunnen isoleren; 

- In Wageningen en Rheden de gemeente extra middelen heeft uitgetrokken voor de 

bestrijding van de energiearmoede 

 
Overwegende dat: 

- Het ombudsteam van de PvdA de afgelopen weken signalen heeft ontvangen van inwoners, 
met name bewoners van huurwoningen, die al geconfronteerd zijn met forse stijgingen van 
de energieprijzen waardoor zij in de problemen zijn gekomen;  

- Inwoners vaak niet voorbereid zijn op de gevolgen van de forse stijging van de energieprijzen 
en vaak niet bekend zijn met maatregelen om op energie te besparen; 

- Dat voor mensen met een laag inkomen en mensen in de bijstand de sterke stijging van de 
energieprijzen de kosten kunnen oplopen tot 30 % van hun maandlasten. 

- Het Energieloket vooral digitaal en telefonisch te bereiken is; 
- Er voor laaggeletterden en inwoners van Renkum voor wie Nederlands de tweede taal is, 

daardoor een extra drempel bestaat om kennis te nemen en gebruik te maken van 
besparingsmogelijkheden. 

 
 
 
Verzoekt het college: 

Raad 3 november 2021 

Motie is unaniem aangenomen. 
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Een offensief tegen energiearmoede te lanceren en daar de volgende punten in op te nemen: 
- Een communicatiecampagne te starten om inwoners te attenderen op de mogelijkheden van 

besparing op het energieverbruik, zoals isolatie van hun woning; 
- Bij de communicatie rekening te houden met laaggeletterden en mensen voor wie 

Nederlands de tweede taal is; 

- Daarbij de bestaande duurzame initiatieven in de wijken te benutten; 

- Een oproep te doen aan onze inwoners die kennis en kunde hebben op het gebied van 

energiebesparing en deze zouden willen inzetten voor het offensief tegen energiearmoede; 

- Energiecoaches van het Energieloket proactief op pad te sturen om bewoners van 

huurwoningen te adviseren over de besparingsmogelijkheden; 

- Te onderzoeken of het mogelijk is energiecoaches in te zetten die beschikken over ervaring 

met laaggeletterden en mensen voor wie Nederlands de tweede taal is; 

- Bij de vroeg signalering in het kader van de schuldenaanpak specifiek te letten op de 

gevolgen van de hogere energieprijzen; 

- Te onderzoeken of bij de bestrijding van energiearmoede de bijzondere bijstand te benutten 

is om onze inwoners te compenseren voor de stijgende energiekosten; 

- In het overleg over de prestatieafspraken met Vivare harde afspraken te maken om versneld 

bestaande woningen energiezuinig te maken. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,  

 

Fracties van:  

PvdA                     GL  CDA   GemeenteBelangen                

 

 


