
    

Motie 21 VAN 2021

‘Energiearmoede’
Aan de voorzitter van de Raad Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat Politiek Sociaal onder verwijzing naar artikel 44, Reglement 
van Orde een motie indient bij agendapunt 3 ‘begroting 2022 gemeente Velsen’, in de 
raadsvergadering van 4 november 2021. Het onderwerp van deze motie is 
‘energiearmoede’. 

De motie luidt als volgt: 

De raad constateert dat: 

• Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de 
gas- en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel 
huishoudens tot problemen leidt. 

• Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in Nederland leeft in 
energiearmoede. 

• Ook in Velsen wijken zijn waar huishoudens in energiearmoede leven. 

• Deze energiearmoede inhoudt dat mensen vanwege financiële problemen minder 
energie consumeren dan ze zouden willen, en daardoor vaak letterlijk in de kou 
zitten. 

• De kou in huis niet alleen zorgt voor een gebrek aan comfort maar dat deze 
huishoudens ook meer last hebben van gezondheidsklachten. 

• Het Rijk € 150 miljoen euro ter beschikking stelt aan de gemeenten om aan de slag 
te kunnen met energiearmoede, en gemeenten zelf mogen bepalen hoe ze dit 
doen. 

• Het college heeft toegezegd om de gezinssituaties in kaart te brengen, waar de 
energierekening niet betaald kan worden.

• Een “revolving fund” een mogelijkheid biedt om geld beschikbaar te stellen om een 
woning beter te isoleren, waarbij vanuit de verlaging van de energiekosten een 
terugbetaling kan plaatsvinden. 

En verzoekt het college: 
• Te onderzoeken welke middelen en instrumenten -zoals een revolving fund- ingezet 

kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden. 
• Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het Rijk ter 

beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden.
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