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Amendement Grip op Energie voor huishoudens met energie-

armoede  
 

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 4 november 2021; 

 

constaterende dat: 

• de gasprijzen recent flink gestegen zijn en daardoor bij veel mensen de 

energierekening een stuk hoger uit zal vallen; 

• het kabinet op 15 oktober jl. een pakket maatregelen bekend heeft gemaakt om 

deze stijging te temperen, waaronder het beschikbaar stellen van 150 miljoen euro 

voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken; 

• het kabinet aangeeft dat dit bijvoorbeeld aan energiebespaaradvies of 

energiebesparende maatregelen uitgegeven kan worden, zodat stookkosten 

verlaagd kunnen worden; 

• het Energieloket van AGEM in 2019 samen met het Bureau voor Financiële 

Ondersteuning (BvFO) van de gemeente Doetinchem de pilot “Grip op Energie” 

uitgevoerd heeft in opdracht van de gemeente; 

• de deelnemers huishoudens waren die gebruik maken van Budgetbeheer van het 

BvFO en relatief hoge energielasten hadden; 

• door middel van een energiedisplay en een begeleidingstraject van een 

energiecoach de huishoudens direct inzicht kregen in hun energiegebruik en 

(gedrags-)patronen en hierbij adviezen kregen om hun energieverbruik te 

verminderen; 

• de huishoudens ook een voucher van 50 euro kregen om te besteden aan 

energiebesparende maatregelen als LED-lampen en tochtstrips; 

• de pilot succesvol was, omdat het project goed werd ontvangen door de deelnemers 

en ook de resultaten positief waren: gemiddeld gingen de maandelijkse termijnen 

€50 naar beneden en leverden de jaarafrekening de huishoudens enkele honderden 

euro’s op, variërend tussen de €433 en €877; 

 

overwegende dat: 
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• bovenstaande pilot een vervolg heeft gekregen in 2020 en 2021, maar doordat er 

nauwelijks huisbezoeken afgelegd konden worden door corona, het project veel 

trager loopt dan gehoopt; 

• energie-armoede niet alleen speelt bij huishoudens die onder het Budgetbeheer van 

het BvFO vallen; 

• in Doetinchem 3600 huishoudens zijn die een inkomen tot 120 procent van het 

Wettelijk sociaal minimum (Wsm) hebben en daarbij aangenomen kan worden dat 

dit een groep huishoudens is die geen geld heeft om investeringen te doen m.b.t. 

energiebesparing; 

• een versnelling en herziening van de project zeer actueel en noodzakelijk is, niet 

alleen vanwege de gestegen gasprijzen en de kosten voor de huishoudens, maar 

ook omdat we veel meer en breder in moeten zetten op energiebesparende 

maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen; 

• een individuele aanpak, zoals in de pilot gehanteerd werd (intensieve begeleiding 

van een energiecoach) prijzig is en veel te kostbaar zou zijn om op te schalen naar 

een veel groter aantal huishoudens; 

 

vraagt het college om:  

• te zoeken naar mogelijkheden om alle huishoudens die een inkomen tot 120 

procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) hebben en te maken hebben met 

energie-armoede de kans te geven om zo snel mogelijk op een laagdrempelige 

wijze energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning; 

• hiervoor een plan van aanpak te maken voor een termijn van 3 jaar, om concrete 

producten zoals tochtstrips, ledlampen, een energiedisplay en een 

energiebesparende douchekop (kosten in totaal ongeveer €120 per huishouden) te 

(laten) installeren bij mensen die te maken hebben met energiearmoede; 

• ervoor te zorgen dat er uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 begonnen kan 

worden met bovenstaande acties vanwege de urgentie van het probleem; 

• deze acties gedurende een langere termijn (3 jaar) te laten uitvoeren, zodat het een 

project is dat bekendheid kan verwerven, we meer mensen kunnen bereiken en de 

kosten hiermee over de gehele looptijd uitgespreid kunnen worden; 

• gedurende het tweede jaar van het project een evaluatie te doen, om het project zo 

nodig bij te stellen; 

• niet te wachten op de gelden die vanuit het Rijk zullen komen, maar zelf een 

budget vast te stellen van €100.000 euro per jaar voor de komende 3 jaar, te dekken 

uit de Algemene Reserve, zodat alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent 

van het Wsm, ondersteund kunnen worden; 

• als het Rijk de gelden voor de aanpak van energiearmoede beschikbaar heeft 

gesteld, deze terug laten vloeien naar de Algemene Reserve. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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