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Betreft: Aanpak energiearmoede

Geachte raadsleden ,

Sinds de tweede helft van 2021 stijgen de energieprijzen sterk. Steeds meer huishoudens maken zich
zorgen of ze hun energierekening kunnen betalen. Daar komt bij dat de gestegen energieprijzen ook
invloed hebben op de prijzen van voedsel en producten. Met als resultaat: het leven wordt duurder.
De verwachting is dat het aantal huishoudens dat financiële problemen krijgt door de stijgende
energierekening verder toeneemt. Het kabinet heeft daarom maatregelen aangekondigd en ingezet
om de prijsstijging te dempen. Eén van de maatregelen is de SPUK maatregel (Specifieke Uitkering
Verlagen Energierekening). Met deze maatregel heeft de Rijksoverheid financiële middelen
beschikbaar gesteld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of
slecht geïsoleerde woning te ondersteunen. Gemeenten kunnen de uitkering inzetten om huishoudens
die te maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden – vanwege de
gestegen energielasten – te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te
verlagen

De gemeenten hebben een grote mate van vrijheid bij de besteding van de middelen, Er valt te
denken aan een breed scala aan maatregelen en activiteiten, van maatregelen die direct effect
hebben en snel toepasbaar zijn tot de inzet van energiecoaches die huishoudens ondersteunen

In deze brief brengen wij in beeld hoe we de Ridderkerkse huishoudens, die te maken hebben met
energiearmoede, ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om zodoende de
energielasten structureel te verlagen. Dit met de SPUl< gelden voor Ridderkerk van € 554.000,-. Dit
plan is afgestemd op de andere maatregel die het Rijk doorvoert, zijnde de eenmalige financiële
uitkering voor minima

Doelgroep en energie besparende maatregelen
De SPUK maatregel wordt ingezet voor de volgende doelgroepen:

Huishoudens met 1 10% wettelijk minimum inkomen.
Zij worden als eerste benaderd, via de gemeentelijke kanalen. Bijna al deze huIshoudens zijn
bekend bij de gemeente omdat ze gebruikmaken van een gemeentelijke sociale voorziening



Huishoudens met 120-130% wettelijk minimum inkomen.
Als er nog budget over is na de eerste ronde wordt deze groep benaderd. De kans is groot dat er
nog budget over is, want in andere gemeenten maakte 50% van de benaderde doelgroep gebruik
van het aanbod. Deze groep is niet bekend bij de gemeente omdat ze geen gebruik maakt van
een sociale voorziening. Daarom moet ze op een andere manier benaderd worden, nametijk via
geografische kaarten (combinatie van data) waar energiearmoede het meeste aan de orde is, in
die buurten worden huis-aan-huis acties uitgevoerd en informatie verstrekt over het aanbod

De SPUK maatregel wordt ingezet voor de volgende energiebesparende maatregelen

Energiecoaches en -fixers
In Ridderkerk zijn er energiecoaches die inwoners thuis helpen bij het besparen van energie en
informatie geven over bijvoorbeeld subsidies en leningen. De energiecoach schetst voor de
inwoner wat er allemaal mogelijk is en zal wijzen op aandachtspunten specifiek voor de
desbetreffende woning. De energiecoach komt bovendien niet met lege handen, Hij / zij heeft een
energiebox bij zich met energiebesparende producten, zoals LED lampen, Met de SPUK gelden
verlengen we de inzet van de energiecoaches en de bezoeken aan huis. Inwoners ontvangen
maatwerkadvies aan huis over energiebesparing en krijgen ondersteuning bij het installeren van
besparende maatregelen zoals radiatorfolie. Dit levert een besparing op van circa € 150,- per jaar

Cv optimalisatie van sociale huurwoningen van Wooncompas (besparing < € 175,- per jaar)
De tweede maatregel die we inzetten is het optimaliseren van CV installaties:

Stap 1 - basisinstellingen cv-ketel verbeteren (vermogen, aanvoertemperatuur verlagen)
Stap 2 - één van de onderstaande opties o.b.v, situatie en wens bewoner:

a) Wateaijdig inregelen;
b) Slimme thermostaart;
c) Klokthermostaat;
d) Radiatorventilatoren
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Met Wooncompas worden afspraken gemaakt over de uitvoering van cv-optimalisatie. Er wordt een
samenwerking opgestart voor gezamenlijke uitvoering door bureau Eagle Energy en Energiewacht, de
installateur van Wooncompas. Ook wordt onderzocht of het zinvol is de gelden hiervoor naar
Wooncompas over te maken, of dat de gemeente zelf de financiële afhandeling regelt

Bij de keuze van de maatregelen zijn de volgende selectiecriteria toegepast:
Een hoge jaarlijkse besparing op de energierekening kan worden behaald
Waar de bewoners geen gedrag voor hoeven aan te passen. Want de verwachting is dat mensen
in energiearmoede niet de mentale ruimte hebben door geldstress zich daarmee bezig te houden,
Binnen het budget van ca. € 500,- per huishouden valt

Vervolg
Planning

Voorbereiding – voor / tijdens zomer 2022:
Verlenging contracten energiecoaches en –fixers
Opzetten aanbod cv-optimalisatie
Communicatie aanpak opzetten
Doelgroep geografisch in beeld brengen
Afstemmen met sociaal domein
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Uitvoering - na zomer 2022:
fase 1: benaderen huishoudens 1 10% wettelijk minimum via gemeentelijke kanalen
fase 2: benaderen huishoudens 120 – 130% via geografische en sociale benadering
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Afronding: eind 2023

Gegeven de koude winterperiode waarin meer aardgas wordt gevraagd, worden de maatregelen
z.s.m. aangeboden.
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