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Amendement
Onderwerp: "Bestrijding Energiearmoede"
Programma: 2.3 Samen Zorgen

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 12 november 2021,

Overwegende dat:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

onze samenleving redelijk onverwacht te maken heeft gekregen met veel hogere
energieprijzen;
deze hogere energieprijzen gezinnen in ernstige financiële problemen kan brengen, omdat
deze noodzakelijke extra uitgaven niet voorzien konden worden;
de hoge energieprijzen maken dat er naar verwachting landelijk zo'n 700.000 huishoudens
met een laag inkomen te maken krijgen met een (te) hoge energierekening in een huis dat
niet goed geïsoleerd is;
het aantal huishoudens dat mogelijk met zogeheten 'energiearmoede' te maken krijgt
groter uitvalt dan verwacht, (zo blijkt uit nieuwe cijfers van TNO);
deze groep moeite heeft met het betalen van de energierekening;
ook in onze gemeente zullen naar schatting 1000 huishoudens hiermee te maken.
de gevolgen van de hogere energieprijzen niet moeten leiden tot afsluiting van gas/electra
in de komende (koude) periode doordat mensen de rekening niet kunnen betalen;
het belangrijk is om samen te werken met organisaties die werkzaam zijn binnen het
sociaal-domein, omdat zij kunnen helpen om de doelgroep in kaart te brengen;
aanvullend op de landelijke maatregelen om de hogere energierekening deels te
compenseren en huizen sneller te isoleren, we ook als gemeente instrumenten kunnen
inzetten om hierin wat voor de doelgroep te betekenen;
de indicatieve kosten, (uitgaande van 1000 minimahuishoudens), bestaande uit financiële
compensatie van max € 200 per huishouden per jaar, de inzet van 1fte energiecoach â €
40.000, een starterspakket â € 100 per huishouden en aanjaagbudget van € 50.000 om
isoleren huurwoningen te versnellen en gemeentelijke organisatiekosten ad €35.000,- niet
in de gemeentebegroting zijn opgenomen;

Besluit:
1. op korte termijn een project op te starten teneinde de gevolgen van de energiearmoede in
kaart te brengen en indien ook concreet hulp te bieden om grotere problemen te
voorkomen;

2. de incidentele middelen (voorlopig becijferd op € 425.000) ten laste te brengen van het
incidenteel perspectief.
En gaat over tot de orde van de dag
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