
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 14 oktober 2021

Agendanummer: 11

Onderwerp: Transitievisie Warmte 1.0, voorkomen van energiearmoede

De raad,

overwegende dat
- de raad vandaag de Transitievisie Warmte 1.0 vaststelt en hiermee kaders stelt voor 

het (laten) nemen van energiebesparende en daarmee kostenbesparende 
maatregelen.

- in Nederland meer dan een half miljoen huishoudens in energiearmoede leven, zoals 
aangetoond in het recent gepubliceerd onderzoek van TNO.

- deze mensen een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een 
laag inkomen hebben, die met de fors stijgende energieprijzen nog verder in de 
problemen dreigen te komen.

- de mogelijkheden om deze problemen te bestrijden in de eerste plaats bij de 
rijksoverheid liggen, maar dat er lokaal wellicht ook mogelijkheden zijn om 
gedupeerde inwoners te helpen.

- Het gemeentelijk beleid mede is gericht op preventie van problematische schulden bij 
onze inwoners

van mening dat
- Elke inwoner van Hillegom in de winter een warm huis moet kunnen hebben
- De gemeente alle mogelijkheden moet benutten om buitenproportionele gevolgen van 

deze energiecrisis voor onze inwoners te voorkomen of beperken.

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college,
- In het kader van de Transitievisie Warmte 1.0 voorrang te geven aan het uitwerken 

van maatregelen waarmee onze inwoners hun energierekening kunnen verlagen.
- De bestaande stimuleringsregelingen voor verduurzamen van de woning bij alle 

inwoners de komende periode extra actief onder de aandacht te brengen
- samen met de wooncorporatie (en zonodig andere verhuurders) inzichtelijk te maken 

hoeveel sociale huurwoningen in Hillegom er nog zijn met energie label G, F en E.
- Met de wooncorporatie (en zonodig andere verhuurders) afspraken te maken over een 

versnelling van het isolatieprogramma voor deze woningen.
- Bestaande regelingen zo veel en zo ruim mogelijk te benutten om in kaart te brengen 

hoeveel en welke inwoners ernstig gedupeerd zijn door de gestegen energieprijzen en 
daardoor mogelijk te maken krijgen met energiearmoede.

- De beschikbare energiecoaches actief en met voorrang in te zetten bij deze groep 
inwoners.

- Daarnaast te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om energiearmoede bij 
onze inwoners zoveel mogelijk te bestrijden, waarbij te denken valt aan het 
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kwijtschelden van de OZB of de regels voor bijzondere bijstand (tijdelijk) flexibeler toe 
te passen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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