
Motie 2022 - 9 

Motie Energiearmoede tegengaan 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. energiearmoede betekent dat de energierekening te hoog is ten opzichte van het inkomen;

2. verduurzaming van woningen zowel bijdraagt aan de Ridderkerkse klimaatdoelstellingen als

energiearmoede tegen gaat, omdat de energierekening lager wordt;

3. een energielabel verplicht is bij verhuur of verkoop van een woning;

4. vanaf 1 januari 2030 corporatiewoningen en private huurwoningen met slechte energie labels

(E, F en G) niet meer verhuurd mogen worden;

5. alle corporatiewoningen gemiddeld energielabel B moeten hebben;

6. dit betekent dat mogelijk ook in Ridderkerk nog niet alle huurwoningen energielabel B bezitten;

7. Wooncompas de grootste verhuurder van sociale huurwoningen in Ridderkerk is;

8. Wooncompas al hard werkt aan de verduurzaming van de woningvoorraad;

9. Op dit moment 80% van de woningen van Wooncompas al minimaal energielabel C heeft;

10. Wooncompas streeft naar gasloos en nul-op-de-meter, los van het energielabel;

is van mening dat: 

a. verduurzaming van sociale huurwoningen in eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de

woningbouwcorporatie en niet van de huurders;

b. gelet op de ook in Ridderkerk toenemende energiearmoede versnelling van de verduurzaming

van de woningen gewenst is;

verzoekt het college om: 

1. in gesprek te gaan met Wooncompas om te kijken of Wooncompas mogelijkheden ziet om de

verduurzaming van alle woningen te versnellen naar minimaal energielabel B in plaats van

gemiddeld energielabel B;

2. vóór 1 januari 2023 de uitkomsten van deze gesprekken te delen met de raad;



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, PvdA/GROENLINKS 

Victor Mijnders, CDA 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het tegengaan van energiearmoede. 

Het college wordt verzocht in gesprek te gaan met Wooncompas om te kijken of Wooncompas 

mogelijkheden ziet om de verduurzaming van alle woningen te versnellen naar minimaal 

energielabel B in plaats van gemiddeld energielabel B. Deze verduurzaming draagt ook bij aan 

bestrijding van de energiearmoede. 

Resultaat 
De motie is ingetrokken d.d. 3 november 2022. 
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