
 

 

     
 

MOTIE ENERGIEARMOEDE 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 4 november 2021 in behandeling nemende 

Programmabegroting 2022-2025; 
 

Constaterende dat: 

• Door de extreme stijging in energiekosten er de kans is op acute problemen bij mensen 
met een bijstandsuitkering, maar ook bij mensen met een slecht geïsoleerd koophuis 
met weinig tot geen spaargeld; 

• De landelijke overheid een compensatie heeft aangeboden die de stijgingen niet gaat 
dekken waardoor het betalen van de energierekening nog steeds een probleem is; 

• Door de exorbitante stijging van de gasprijzen ook diverse vooral gezonde 
levensmiddelen duurder worden wat extra druk legt op het budget van deze 
Steenbergenaren; 

• Er door het bezuinigen op warmte, het leefklimaat in woningen negatief beïnvloed 
wordt wat tevens ook weer nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid 
(bijvoorbeeld schimmelvorming door vocht in woningen); 

 
Verzoekt het college: 

• Om in navolging van o.a. de gemeente Amsterdam preciezer onderzoek te doen naar 
energiearmoede binnen de gemeente Steenbergen en hiermee bij de raad terug te 
komen in 20221; 

• Om per direct te zoeken naar oplossingen voor mensen met een laag besteedbaar 
inkomen, des te meer wanneer zij niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de 
bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag en z.s.m. bij de raad terug te komen 
met deze mogelijkheden. Te denken valt aan het tijdelijk flexibiliseren van de bijzondere 
bijstand of meer met maatwerkbudgetten werken; 

• Om voorlopend op het Actieplan Zon-op-Dak en Isolatie (vierde kwartaal 2022) intensief 
te communiceren over bovenstaande mogelijkheden en de onderwerpen 
energiearmoede en energiebesparende maatregelen, waarbij men wordt opgeroepen 
zich te melden bij (nijpende) financiële problemen (of interesse in dergelijke 
maatregelen);  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Partij van de Arbeid, Nadir Baali 
 

 
1 Bij het onderzoek in Amsterdam is vooral gekeken in welke wijken en onder welke huizentypes en huishoudens 
de kans op energiearmoede het grootst is. 


