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Motie
Onderwerp

Energiearmoede strijdplan

Datum

1 november 2021

Registratienummer

EN

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 november 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;

KK

Gehoord de beraadslagingen;

ET

R

O

Constaterende dat:
• de energievoorziening van de toekomst duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en
rechtvaardig moet zijn en dat dit een enórme opgave is;
• volgens onderzoeksorganisatie TNO en onderzoekers bij de Universiteit Twente,
ongeveer 550.000 huishoudens, oftewel: 48 procent van de bevolking enorme
problemen heeft om de dagelijkse energierekening te betalen;
• velen zich geen goed geïsoleerde woning kunnen veroorloven en/of onvoldoende
geld hebben voor verwarming, verlichting of koken;
• inwoners die niet eens in hun eerste energiebehoefte kunnen voorzien zeker
geen (financiële en creatieve) ruimte hebben om bezig te zijn met en na te
denken over energietransitie en verduurzaming;
• ook Hof van Twente energiearmoede kent, dat onbekend is hoe groot deze
problematiek is, en er ook geen beleid is hoe dit het beste kan worden
aangepakt,
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Overwegende dat:
• ondanks de compensatie die het Rijk in het vooruitzicht stelt, deze huishoudens
blijven kampen met te hoge energiekosten, of wonen in een huis dat veel warmte
blijft verliezen;
• zonder nadere interventie inwoners in de energiearmoede blijven hangen;
• de stijging van kosten van energie in de komende jaren zal doorzetten, en dan
met name van niet-duurzame energie;
• veel huishoudens nu nog onder de radar blijven omdat energiearmoede niet
gemeten wordt en niet alle huishoudens die in energiearmoede leven sociale
bijstand ontvangen;
• in Hof van Twente naast woningcorporaties diverse instellingen voor ons als
gemeente contact hebben met mensen in problemen en ook een bijdrage kunnen
leveren aan het in kaart brengen en oplossen daarvan in individueel en groter
verband;
• TNO recent een nieuwe aanpak voor energiearmoede heeft opgesteld, met
daarin de volgende pijlers: frequent meten, van elkaar leren, geïntegreerd en
specifiek beleid voeren,

Verzoekt het college:
• te erkennen dat dit een urgent en groot probleem is en dat dit thema extra
aandacht moet krijgen in de Routekaart Energieneutraal 2035 en het
warmtevisie-uitvoeringsplan;
• werk te maken van een effectief, integraal strijdplan voor het lokaliseren,
bespreekbaar maken en aanpakken van energiearmoede;
• in het strijdplan een plaats te geven voor de inzet van wooncoaches en
initiatieven zoals Buurtkracht;
• specifiek aandacht te geven aan groepen die harder getroffen worden door
hogere energierekeningen zoals onder anderen chronisch zieken,
gehandicapten, mantelzorgers, alleenwonende oudere vrouwen en
alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen;
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en gaat over tot de orde van de dag;
Ingediend door:
GL
SP

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 1 november 2021.
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drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

R

ET

mr. A. Venema

de voorzitter,

O

De raad van Hof van Twente,
De griffier,

