Amendement
Reg. Nr. A 19.1
Agendapunt: 19. Decembercirculaire
Onderwerp: extra middelen voor projecten ter voorkoming energiearmoede
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 28 juni 2022 .
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
onder beslispunt 1. de zin:
-De extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€ 256.677) toe te voegen aan de
Risicoreserve Corona.
te vervangen door:
- De extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€ 256.677) te bestemmen voor
projecten om energiearmoede te voorkomen.
Toelichting:
We willen de middelen in de Risicoreserve Corona besteden aan het voorkomen van energie armoede
in onze gemeente, een van de belangrijkste uitdagingen voor inwoners voor de komende jaren. Wij
verwachten dat het College op of rond 1 oktober 2022 met een plan komt voor de besteding van dit
geld.
De belangrijkste overweging is dat met deze investering veel toekomstige kosten kunnen worden
bespaard, denk daarbij bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek, een groter beroep op (bijzondere)
bijstand of hogere zorgkosten. Bovendien kunnen door bijvoorbeeld verbeteringen aan woningen
armoedebestrijding en verduurzaming hand in hand gaan. Veel inwoners hebben nu al moeite met de
hoge energieprijzen en wij stellen daarom voor de ruim 250.000 euro niet in een algemeen
reservefonds te storten maar in te zetten ter voorkoming van energiearmoede.
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Bijlage
Van dit geld kan een programma ‘ voorkomen energiearmoede’ worden opgezet waarmee
bijvoorbeeld de volgende zaken geregeld kunnen worden:
De verduurzaming van woningen (waardoor de rekening voor verwarmen in de koude
maanden omlaag kan);
Een bredere inzet van de energiebox voor (veel meer) inwoners van Stichtse Vecht;
Een noodfonds voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum waarop een
beroep gedaan kan worden;
Het versneld aanbieden van de mogelijkheden voor inruilen van onzuinig witgoed
(wasmachines, drogers, koelkasten, vriezers etc.) voor energiezuinige apparaten voor
inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum
De instelling van een helpdesk energiearmoede die laagdrempelige informatie biedt aan
inwoners.
Deze voorbeelden zijn ter illustratie. Het college en het ambtelijk apparaat wordt gevraagd om op of
rond 1 oktober 2022 met een voorstel te komen voor een programma voorkoming energie armoede.

