
 

 
 

    Memo energiearmoede  

 

 

Betreft: energiearmoede 

Aan: College van B en W, gemeenteraad en specifiek commissie Ruimte  

 

Beste voorzitter, 

 

Inleiding   

Op 7 september jl. heb ik bij agendapunt ‘vaststellen van de agenda’ op basis van artikel 12, lid 6 

van de verordening op de raadscommissies een oproep gedaan om bij de volgende 

commissievergadering Ruimte het onderwerp ‘energiearmoede’ te bespreken. Op 17 november 

2021 heeft D66 Roermond raadsvragen gesteld over dit onderwerp en op 27 januari 2022 

ontvingen we de beantwoording van het college (bijlage 1). Daarna heeft GroenLinks nog vragen 

gesteld over energiearmoede. In de beantwoording in januari 2022 geeft het college aan 

voorbereidingen te treffen om met een pakket aan maatregelen te komen met als doel 

energiearmoede te bestrijden. Tot op heden is onbekend welk pakket aan maatregelen dat is. Gelet 

op de energiecrisis en de bestaanszekerheidscrisis waarin we ons bevinden willen wij op korte 

termijn duidelijkheid hebben welke maatregelen het college gaat treffen om de energiearmoede aan 

te pakken. De gemeente Roermond heeft van het Rijk op zijn minst 803.527 euro ontvangen dat 

uiterlijk mei 2023 besteed moet zijn.  

 

Daarom verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen voor commissie Ruimte en de memo te delen 

met college en commissie Ruimte, zodat we hierover op 5 oktober a.s. in gesprek kunnen gaan.  

 

Aanleiding   

D66 is van mening dat de in te zetten energietransitie in Nederland zeer noodzakelijk is. Wij zien 

echter ook dat energiearmoede voor bepaalde groepen mensen een groeiend probleem is, zeker 

ook in Roermond. Roermond staat in top 20 van Nederlandse gemeenten met inkomensarmoede, 

volgens het TNO 2021 onderzoek energiearmoede.  

 

TNO (2021) beschrijft verschillende situaties waarin energiearmoede kan ontstaan: betaalbaarheid, 

huiskwaliteit, de mogelijkheid voor mensen om aan de energietransitie te kunnen deelnemen en 

verborgen energiearmoede in de vormen van bewust oncomfortabel energie verbruiken. TNO 

adviseert gemeenten om beleid te maken gericht op energiearmoede.  

 



Het zijn voornamelijk eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen die energiearmoede ervaren; 

75% van de mensen met energiearmoede woont volgens TNO in corporatiewoningen, 12% in 

koopwoningen en 12% in particuliere huurwoningen. Ongeveer 40% van de energiearme 

huishoudens heeft inkomen uit de bijstand of een andere sociale voorziening, ongeveer 40% heeft 

een pensioen.  

 

Het TNO onderzoek heeft geen rekening gehouden met de huidige energiecrisis, waardoor de 

gevolgen in Roermond wellicht nog groter zijn.  

 

 

Vragen  

1. Hebt u een actueel overzicht van de impact van de energie- en bestaanszekerheidscrisis in 

Roermond? 

2. Wat is de stand van zaken aangaande het pakket aan maatregelen aanpak energiearmoede? 

Kunt u aangeven welke maatregelen reeds getroffen zijn en welke maatregelen u op korte termijn 

gaat invoeren?  

3. In uw beantwoording geeft u ook aan dat er gekeken wordt naar goede voorbeelden aangaande 

energiearmoede van andere gemeenten. Kunt u ons informeren wat deze zoektocht heeft 

opgeleverd? 

4. Welke afspraken zijn of worden gemaakt met woningcorporaties om energiearmoede te 

bestrijden? Welke maatregelen worden door de woningcorporaties op korte en middellange termijn 

uitgevoerd?  

5. Wat zijn de voor- en nadelen van het verhogen van de eenmalige energietoeslag van 120% van 

het sociale minimum naar 130%, waardoor een grotere groep hiervoor in aanmerking komt? Kunt u 

ons aangeven wat de financiële consequenties zijn van een verhoging naar 130%?  

6. Op welke wordt het Duurzaamheidscentrum ingezet in relatie tot aanpak energiearmoede?  

 

Hartelijke groet,  

 

Michael Kalthoff  

Fractievoorzitter D66 Roermond  

 

Bijlage 1: beantwoording college van B en W aangaande vragen energiearmoede 


