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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 10 november 2021 

een besluit te nemen over ‘Extra inzet tegengaan energiearmoede’.   

We weten dat: 

- Gemeenten krijgen samen € 150 miljoen van het Rijk voor aanpak energiearmoede bij 
kwetsbare huishoudens. De schatting is dat Arnhem daarvan 1% krijgt (€ 1,5 miljoen). 

- Het Rijk zegt hierover: “Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, 
die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. 
Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan 
bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten 
gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met bijvoorbeeld tochtstrips, 
radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door energieteams langs 
gezinnen te laten gaan.” 

We vinden dat: 

- Veel kosten bij huishoudens gaan ook op aan onzuinige apparaten. Daarom willen we 
graag onderzocht hebben of hier ook actie op kan worden ondernomen. 

- Er al veel initiatieven zijn om (energie)armoede tegen te gaan en mensen hierover te 
informeren. 

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om: 

- Te onderzoeken of de gelden die de gemeente van het Rijk krijgt voor extra inzet op 
energiearmoede (naar verwachting € 1,5 miljoen), ingezet kunnen worden voor 
bijvoorbeeld de aankoop van energiezuiniger witgoed. 

- En te onderzoeken of daarbij een laagdrempelig (en proactief) loket ingericht kan 
worden voor Arnhemmers die zorgen hebben over de energiekosten. Zodat 
Arnhemmers goed verwezen kunnen worden naar plekken waar ze hulp kunnen krijgen 
of gewezen kunnen worden op regelingen. 
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