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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 49317-2021 
 
Medewerker : Barbara Luijters 
Team : Leefomgeving 
Datum : 2 november 2021 
Portefeuillehouder : wethouder M. Blind, wethouder H. Kamphuis 

      
 
BIJLAGEN: 

 beantwoording aan de fractie van Groen Links; zaak 50295-2021;  
 
 
AFSTEMMING MET → Michel Bruggeman  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Schriftelijke vragen GroenLinks over stijgende energieprijzen 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
De schriftelijke vragen van GroenLinks over energiebesparing en stijgende energieprijzen te 
beantwoorden. 
 
SAMENVATTING 
Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar 
komt vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen 
over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en 
vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. Het college heeft de vragen in een brief 
beantwoord. 
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INLEIDING 
Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar 
komt voor deze kosten vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover het volgende gesteld. 
 
Het kan niemand ontgaan zijn:  de energiekosten zijn zo hard gestegen dat het voor lage inkomens 
onbetaalbaar wordt. Een eenpersoonshuishouden dat nu een energiecontract af wil sluiten, betaalt sinds 
vorige week minimaal rond de 250 euro per maand, voor een gezin is dit 350 euro of meer. Dit is maar 
liefst een kwart van het inkomen op bijstandsnorm en het dubbele van een paar maanden geleden.  
 
En zover we weten is de top nog niet bereikt. 
 
Uiteindelijk zal het iedereen (die nog aan het gas zit) raken, waarbij zoals altijd de laagste inkomens het 
hardst geraakt worden. Hier ligt een rol voor het rijk en voor gemeenten. Voor de lange termijn moet een 
duurzame oplossing gevonden worden. Maar sommige gezinnen kunnen hier niet op wachten.  
 
Op korte termijn is de situatie voor nieuwkomers zoals statushouders, mensen waarvan de 
energieleverancier het contract heeft opengebroken of waarvan het contract afloopt, en verhuizende 
mensen bijzonder urgent.  
 
Wij voorzien dat ook in Olst-Wijhe heel veel gezinnen op korte termijn door de bodem zullen zakken. Onze 
vraag aan u is dan ook: hoe gaan we dit als gemeente op korte termijn aanpakken?  
 
1. Maakt u zich net als wij ook zorgen om de stijgende energiekosten, met name voor de lage 

inkomens? 
2. Bent u net als ons van mening dat we niet kunnen weg kijken en wachten op het rijk? Helemaal 

aangezien er nog steeds geen nieuw kabinet is? 
3. Bent u van plan om bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand hier op korte termijn een extra 

voorziening voor te treffen? 
4. Ziet u voor de korte termijn mogelijkheden om mensen te helpen energiebesparende maatregelen 

te treffen?  
 
BEOOGD RESULTAAT 
Beantwoorden van de vragen van de fractie van GroenLinks 
 
KADER 
Klimaatakkoord 
 
ARGUMENTEN 
1. 
Wij maken ons net als u zorgen om de stijgende energiekosten voor met name onze inwoners die het nu al 
financieel zwaar hebben. Recent is bekend geworden dat de landelijke overheid met maatregelen gaat 
komen en huishoudens een tegemoetkoming gaat geven voor de stijgende energiekosten. 
 
2 en 3. 
In het verlengde hiervan zien wij voor ons geen rol weggelegd om een tegemoetkoming in de stijgende 
energiekosten te verstrekken. Ten eerste zijn de stijgende energiekosten het gevolg van landelijk beleid en 
ten tweede (en tevens als antwoord op uw vraag 3) is bij de heroverwegingen geconstateerd dat we 
structureel al meer uitgeven aan het Minimabeleid dan het begrote budget. 
 
4. 
In het programma Duurzaamheid is aandacht voor energiebesparende maatregelen, financiële regelingen 
en energie-advies voor woning eigenaren. Het Duurzaam Bouwloket heeft in het verleden, met name voor 
de doelgroep ‘huishoudens met lage inkomens’, aandacht besteed aan energiebesparing.  Veel 
besparingstips staan op de website. Op korte termijn kunnen inwoners dus zelf aan de slag met 
energiebesparing. Daarnaast hebben we zelf nog de volgende acties:  
 
Per 8 oktober is het project Junior Energiecoach weer gestart (dit project zit voornamelijk op 
gedragsverandering). Op 20 oktober hebben we de actie Dubbel Besparen weer gestart waarbij 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Olst-wijhe
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huiseigenaren voor 60 euro aan kleine energiebesparende maatregelen kunnen aanschaffen. Ook kunnen 
60 huiseigenaren weer een gratis energiescan aanvragen. Dit bekostigen we met RRE- gelden (Regeling 
Reductie Energiegebruik) en een provinciale subsidie ‘energieadvies aan huis'.  
 
Binnenkort starten we een actie voor gezamenlijk inkoop energiebesparende producten zoals 
isolatiemateriaal. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Raalte. Ook hier kunnen alleen 
huiseigenaren aan deelnemen.  
 
De RREW subsidie voor huurders is gesloten. Deze regeling was ruim voor de sluitingsdatum al 
overvraagd. Bij navraag bij het ministerie die de regeling uitvoert werd aangegeven dat het geen zin meer 
heeft een verzoek in te doenen. 
 
DRAAGVLAK 
Door de stijgende energieprijzen zien we een stijging van aanvragen voor energieadvies en ook de actie 
Dubbel Besparen liep erg goed.   
 
DUURZAAMHEID 
Spreekt voor zich 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
De acties zijn uitgevoerd met subsidie van rijk en provincie. Het Duurzaam Bouwloket wordt gefinancierd 
door de rijksbijdrage die we hebben ontvangen in 2020. 
 
AANPAK/UITVOERING 
Loopt volgens plan 
 
 


