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Titel van de motie Sneller, directer en meer uit de energiearmoede 

Nummer  
Zaaknummer 

21M08
547979 

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 24 februari 
2021 een besluit te nemen over ‘sneller uit de energiearmoede komen voor Arnhemse 
inwoners.   

De aanleiding is dat de Arnhemse Aanpak Energiearmoede inzet op het helpen van 
2.500 huishoudens om uit de energiearmoede te komen. De indieners willen zo snel als 
mogelijk meer huishoudens met energiearmoede steunen.  

Door dit voorstel aan te nemen wordt een versnelling mogelijk gemaakt in het helpen 
van huishoudens met energiearmoede. 

We weten dat: 

- 2.500 huishoudens worden geholpen met de Arnhemse Aanpak Energiearmoede; 
- 14.000 – 15.000 huishoudens te maken hebben met energiearmoede; 
- inwoners met hoge energierekeningen minder te besteden hebben en daardoor 
eerder een beroep moeten doen op armoederegelingen; 
- de wethouder heeft toegezegd jaarlijks met een evaluatie te komen; 

We vinden dat : 
- zoveel mogelijk huishoudens moeten worden geholpen uit de energiearmoede; 
- huishoudens niet kunnen worden uitgesloten van deelname wanneer dit niet past 
binnen de gefaseerde aanpak; 
- de jaarlijkse evaluatie een moment is om de (gefaseerde) aanpak jaarlijks bij te stellen 
en te bezien hoe meer huishoudens kunnen worden geholpen 



Daarom verzoekt de gemeenteraad aan het college om: 

- bij de jaarlijkse evaluatie te bekijken wat al stadsbreed kan worden uitgerold en hoe 
een versnelling kan worden gerealiseerd; 
- de eventuele extra kosten die dit met zich mee brengt bij voorkeur te dekken vanuit 
het klimaatfonds. 
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