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Aan de Raad,

U heeft in de vergadering van 4 november 2021 de motie 'Energiearmoede' aangenomen. In de 
motie vraagt u het college te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het verminderen 
van energiearmoede. Hieronder treft u een reactie van het college op de beide vragen uit de 
motie.

Vraag 1: Om per direct te zoeken naar oplossingen voor mensen met een laag besteedbaar 
inkomen en z.s.m. bij de raad terug te komen met deze mogelijkheden.

Armoedebeleid
Financiële steun bieden om energiearmoede tegen te gaan is helaas niet mogelijk. In beginsel 
kunnen we geen (bijzondere) bijstand verlenen voor energielasten. De bijstand is een all-in norm 
waaruit ook de vaste lasten betaald dienen te worden. Het wel vergoeden van energielasten door 
de gemeente Steenbergen zou neerkomen op inkomenspolitiek. Het waarborgen van het 
bestaansminimum is inkomenspolitiek en landelijk beleid. Het is derhalve niet toegestaan om 
bijzondere bijstand of een van de overige regelingen uit het armoedebeleid in te zetten. Er wordt 
momenteel via diverse media kanalen, oa teletekst op de kabelkrant, actief verwezen naar de 
diverse armoedevoorzieningen en verder dat inwoners welke hulp kunnen gebruiken zich vooral 
melden bij de Vraagwijzer. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om via de bijzondere bijstand te 
stimuleren dat, middels publicaties en het vergoeden van de meerkosten, de inwoners 
(duurdere) energiezuinige apparatuur zoals wasmachines en koelkasten aan kunnen schaffen. Er 
is inmiddels opdracht gegeven creatief te kijken hoe we de inwoners, welke in zwaar weer zitten 
a.g.v. energiearmoede, toch financieel kunnen ondersteunen.

Gezondverzekerd.nl
Inwoners kunnen via Gezondverzekerd.nl een collectieve zorgverzekering van de gemeente 
Steenbergen afsluiten. Om hen ook op andere fronten te ondersteunen, breidt BS&F haar 
dienstverlening uit met een goedkoop energieaanbod. Omdat Gezondverzekerd.nl afspraken 
heeft gemaakt met geselecteerde energiemaatschappijen is goedkope energie nu ook bereikbaar 
voor kwetsbare inwoners. Op Gezondverzekerd.nl worden inwoners op basis van hun huidige 
energiegebruik geadviseerd over het best passende energiecontract, waarmee ze duurzaam en 
verantwoord kunnen besparen op hun maandelijkse energiekosten. Gezondverzekerd.nl biedt ze 
de goedkoopste tarieven per aanbieder. Als inwoners via Gezondverzekerd.nl een 
energiecontract afsluiten, betalen ze daarnaast geen borg en worden ze altijd direct 
geaccepteerd. Momenteel wordt die mogelijkheid voor inwoners van de Brabantse Wal 
onderzocht.

www.gemeente-steenbergen.nl
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Regelingen vanuit het Rijk 

Eenmalige energietoeslag lage inkomens
Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig ongeveer C 200,- aan categoriale bijzondere 
bijstand als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Daarvoor wordt C 200 miljoen 
vrijgemaakt. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een 
generieke regeling met weinig beleidsvrijheid voor gemeenten.

Bijstandsgerechtigden ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen kunnen zich bij de 
gemeente melden. Om deze groep te informeren wordt samen met de VNG en Divosa 
publiekscommunicatie opgezet. Er is geen vermogenstoets. Het vermoeden is dat gemeenten wel 
zelf inkomensgrenzen mogen bepalen, zodat ze 'kunnen aansluiten bij het gemeentelijk 
minimabeleid'. Ook huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming. Op 
een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand geldt namelijk een beslagverbod. De regeling 
voor eenmalige generieke tegemoetkoming moet nog vastgelegd worden in een AMvB of 
wetswijziging. Formeel mogen gemeenten nog geen energietoeslag verstrekken.
Het streven van het Rijk is om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de 
tegemoetkoming. De C 200 miljoen wordt via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan 
gemeenten verstrekt. De uitvoering via de categoriale bijzondere bijstand impliceert dat er geen 
verantwoording aan het Rijk over de besteding van de middelen hoeft plaats te vinden.
Onbekend is welke verdeelsleutel wordt gehanteerd. De verwachting is dat (berekend met de 
landelijke verdeelsleutel bijzondere bijstand) dit voor Steenbergen C 261.643,- zal zijn.

Verlaging energiebelasting
Daarnaast is er de verlaging van de energiebelasting. Deze verlaging is generiek, dus niet alleen 
voor minima. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een 
tegemoetkoming van ongeveer i 400,- (inclusief btw).

Middelen aanpak energiearmoede
Verder stelt het Rijk C 150 miljoen ter beschikking aan gemeenten om kwetsbare huishoudens 
met een hoge energierekening en ! of slechte energetische staat van hun woning te 
ondersteunen. Ongeveer 750Zo van deze huishoudens woont in een corporatiewoning, circa 120Zo 
in koopwoningen en een vergelijkbaar percentage huurt van een particuliere verhuurder.

De gemeente Steenbergen ontvangt een bedrag van C 211.696,-. Dit bedrag is gebaseerd op het 
aantal huishoudens in onze gemeente in energiearmoede volgens het rapport van TNO, namelijk 
811. Deze middelen zijn bedoeld om de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede 
en zich in een kwetsbare positie bevinden - vanwege de gestegen energielasten - op korte 
termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De 
specifieke manier waarop dit plaats kan vinden is aan gemeenten, aangezien veel gemeenten 
reeds beleid en I of acties uitvoeren op het gebied van energiebesparing. Bijvoorbeeld in het 
kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

De middelen worden door het Rijk zo spoedig mogelijk via een specifieke uitkering in januari 
2022 overgemaakt aan de gemeenten. De besteding van deze middelen moet uiterlijk 1 mei 2023 
zijn afgerond.

Energieloket Steenbergen
Bij het energieloket Steenbergen (www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen) kunnen inwoners 
gratis terecht voor advies en uitleg over specifieke maatregelen voor het verduurzamen van de 
woning en subsidiemogelijkheden hiervoor.
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Bij vragen kan men telefonisch contact opnemen via 088 - 525 4110 (maandag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 en 17.30 uur) of per e-mail via vragen@regionaalenergieloket.nl.

Energiecoaches
In de gemeente Steenbergen zijn een aantal energiecoaches actief. Inwoners van de gemeente 
Steenbergen kunnen gratis een onafhankelijk energieadviesgesprek aanvragen met één van de 
energiecoaches. Via het energieloket Steenbergen (www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen) 
kan men een afspraak inplannen. Verder heeft woningcorporatie Woonkwartier zelf een 
energiecoach in dienst die zich richt op de eigen huurders.

Cadeaubonnen kleine energiebesparende maatregelen
Vanaf 16 november 2021 is het voor huurders en eigenaren van een koopwoning mogelijk om 
een cadeaubon aan te vragen voor kleine energiebesparende maatregelen zoals ledlampen, 
radiatorfolie, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen. Deze cadeaubon heeft een waarde 
van 70 euro. De cadeaubonnen kunnen zowel besteed worden in een webshop als bij lokale 
bouwmarkten. De cadeaubonnenactie wordt uitgevoerd in het kader van de Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW).

De cadeaubonnen voor eigenaren van een koopwoning zijn momenteel vergeven, men kan zich 
nog wel aanmelden en wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Voor huurders zijn er nog wel 
cadeaubonnen beschikbaar. De cadeaubonnen kunnen worden aangevraagd via het energieloket 
Steenbergen (www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen).

Informatieavond huurders met tips om energie te besparen
Op dinsdagavond 12 april 2022 organiseren wij in samenwerking met Regionaal Energieloket en 
de woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier opnieuw een digitale informatieavond voor 
huurders met tips om energie te besparen. Na afloop is deze informatieavond terug te kijken.
Een dergelijke informatieavond heeft ook reeds op 16 november 2021 plaatsgevonden. De 
informatieavonden maken ook onderdeel uit van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW).

Overige inzet
In de prestatieafspraken jaarschijf 2022 met zowel woningcorporatie Stadlander als 
Woonkwartier, waaraan momenteel wordt gewerkt, wordt aandacht gevraagd voor de 
energielasten. Ook is energiearmoede opgenomen in de Kadernota Armoedebestrijding 2022- 
2024.

Vraag 2: Om voorlopend op het Actieplan Zon-op-Dak en Isolatie (vierde kwartaal 2021) 
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).

Er wordt extra inzet gepleegd om de cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen 
bij minima onder de aandacht te brengen. Zo is er een flyer - over de digitale informatieavond 
over energiebesparing voor huurders op 16 november 2021 en de cadeaubonnen- verspreid via 
voedselpakketten van de Voedselbank. Ook is deze flyer verspreid onder bijvoorbeeld de 
Ontmoetingswinkel, Stichting Schuldhulpmaatje, ISD Brabantse Wal en Vraagwijzer.
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Deze flyers zijn in samenwerking met woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier 
ontwikkeld.

Verder sturen we eind maart 2022 een informatiebrief toe aan alle huurders met informatie over 
de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het besparen van energie (energieloket, energiecoaches, 
cadeaubonnen en de informatieavond). Eigenaren van een koopwoning ontvangen komende 
maand een dergelijke informatiebrief over hulp bij en acties met betrekking tot het 
verduurzamen van de woning. Ook wordt op onze social media regelmatig aandacht besteed aan 
duurzame acties en maatregelen (met #DuurzameDonderdag).

In verband met het uitblijven van de C 200 compensatie voor de doelgroep worden alle inwoners 
welke de eindjes financieel niet meer aan elkaar kunnen knopen als gevolg van een hogere 
energierekening momenteel middels publicaties opgeroepen zich te melden bij de Vraagwijzer 
voor hulp.

Op het moment dat er meer bekend is over de regelingen vanuit het Rijk (eenmalige 
energietoeslag lage inkomens en de middelen aanpak energiearmoede), communiceren we 
hierover.

Met deze beantwoording beschouwen wij de motie Energiearmoede als afgedaan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, dp burge

feit, MBA
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