
 

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. (art. 29 Rvo) 
 

 
Onderwerp: Energie armoede 
 

 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 15 
september 2022 
 
 
Constaterende dat 

• De inflatie (de consumentenprijsindex) over augustus 12 procent (bron: CBS) is; 

• De kosten voor energie tenminste verdrievoudigd zijn en de prognose is dat dit 

zevenmaal hoger kan worden dan het referte jaar 2021; 

• Een derde van de huishoudens (verwachting Nibud) met een laag tot midden-

inkomen- uitkering en/of salaris -  door de stijgende inflatie in de financiele problemen 

zal komen. In Nederland 62% van de huishoudens een vrij besteedbaar inkomen 

heeft dat minder is dan 30.000 euro per jaar; 

• Van deze groep ongeveer 15% (cijfer Nibud) geen reserves heeft om het een aantal 

maanden op eigen kracht uit te zingen; 

• Diverse maatschappelijke organisaties (o.a. Nibud, FNV, SCP, CBS) duiden dat de 

generieke overheidsmaatregelen in specifieke gevallen onvoldoende zullen zijn en 

volwassenen en kinderen hierdoor in armoede komen. 

• Uitvoeders (curatoren) van de WSNP het signaal aan o.a. minister Schouten hebben 

gegeven dat door de stijgende en onzekere energieprijzen inwoners hun WSNP 

traject verliezen en/of niet in aanmerking komen.  Energiearmoede_2.pdf (movisie.nl) 

 
  Spreekt uit dat 

• De gemeente in specifieke gevallen maatwerk moet kunnen leveren aan inwoners 

waarvoor de generieke overheidsmaatregelen ter bestrijding van energie-armoede 

ontoereikend zijn. 

• De gemeente hierbij een pro-actieve rol pakt, zodat armoede echt wordt voorkomen. 

• De gemeente hierin de signalen over uitvoering van de WSNP betrekt en beoordeelt 

of en zo ja welke beleidsaanpassing nodig is. 

Draagt het college op 
• In te zetten op een publiekscampagne t.a.v. maatregelen die inwoners zelf nog 

kunnen doen en ondersteuningsmaatregelen die de gemeente in het pakket heeft. 

• Bij de begrotingsbehandeling te komen met creatieve voorstellen die de armoedeval 

van inwoners kunnen voorkomen. 

Wij noemen hieronder verschillende voorstellen en denkrichtingen, maar nodigen het 

college uit om te komen met een samenhangend pakket aan maatregelen.  

• Vanuit de gemeentelijke schuldhulpverleningstaak actief inwoners met een kwetsbare 

financiele positie benaderen met als doel te voorkomen dat zij wegzakken in armoede 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Energiearmoede_2.pdf


 

door energielasten en duurdere boodschappen. De gemeente biedt hier 

maatwerkoplossingen en overlegt met maatschappelijke partners 

(woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, kerken) om te 

komen tot effectieve ondersteuningsmaatregelen. 

• Op korte termijn te onderzoeken of de compensatie-regeling energiekosten van 120% 

van het minimumloon verhoogd kan worden naar tenminste 130% van het 

minimumloon evenals verruiming van andere minima-regelingen naar tenminste 

130% van het minimumloon. 

• Onderzoeken of een in te richten energie-armoede fonds om maatwerk te bieden aan 

inwoners die in de knel komen vanwege de energiekosten haalbaar is. Investeren in 

energiebesparende maatregelen die niet worden gedekt via de zgn. 

duurzaamheidslening (is o.a. het geval bij inwoners met een BKR aantekening) past 

hierbij. De dekking voor dit energie-armoedefonds kan ten laste komen van de 

reserve sociaal domein.  

• Inspiratie opdoen bij andere gemeentes zoals Arnhem. Gemeente Arnhem pakt 

energiearmoede aan met vertrouwen | Praktijkverhaal | Home | Volkshuisvesting 

Nederland 

Versnelling Arnhemse aanpak energiearmoede (nieuws.nl) 

• Bij regering en de fracties in de Tweede Kamer aan te dringen op snel, zorgvuldig en 

uitvoerbaar landelijk beleid. Als landelijk beleid en eventueel Europees beleid is 

geëffectueerd dient het gemeentelijk beleid opnieuw bekeken te worden.  

• Zo spoedig mogelijk met een uitwerking naar de raad te komen en bij deze uitwerking 

ook te zoeken naar mogelijkheden om nog in 2022 iets te doen om energie-armoede 

te verminderen c.q. voorkomen.  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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