
Motie Aanpak in de strijd tegen energiearmoede

De Raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 10 november 2022.

Overwegende dat: 
1. Steeds meer huishoudens met energiearmoede te maken krijgen door de stijgende 

energieprijzen; 
2. Huurders via initiatieven van woningbouwcorporaties ondersteund worden hun 

energierekening te verlagen;
3. Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, wonend in een eigen 

koopwoning van voor bouwjaar 1994, zelf de mogelijkheden ontberen om isolerende 
maatregelen te nemen, waardoor energiearmoede dreigt.

Constaterende dat: 
1. Het Rijk met voorwaarden aan de specifieke Rijksuitkering initiatieven voor een 

isolatieaanpak mogelijk acht;
2. In andere gemeenten ook maatregelen ter isolatieaanpak worden getroffen, waarbij Zutphen 

de primeur heeft;
3. Met een investering van maximaal €2500 per woning plaatsing mogelijk is van spouw-, gevel-

, dak- vloer- en/of glasisolatie;
4. Dit soort isolatie kan leiden tot een energiebesparing tot 23% van het gasverbruik.

Van mening zijnde dat:
1. Inzichtelijk zou moeten worden gebracht hoeveel mensen in aanmerking komen, gegeven 

een bouwjaar van voor 1994 en een doelgroep tot 130% van het sociaal minimum;
2. Inzichtelijk zou moeten worden gebracht welke eventuele alternatieve voorwaarden 

financieel haalbaar zijn;
3. De gezamenlijke commissie terecht vroeg om heldere kaders ter besluitvorming.

Roept het college op om:
1. Alle financiële middelen inzichtelijk te maken, waaronder die van het Rijk, die besteed 

kunnen worden ten gunste van het energiecrisisfonds;
2. Het plan van aanpak t.b.v. het energiecrisisfonds te toetsen aan deze financiële middelen;
3. De hierboven beschreven aanpak om energiearmoede te voorkomen op te nemen in de lijst 

van het energiecrisisfonds;
4. Inhoudelijke kaders en voorwaarden toe te voegen aan het lokaal fonds aanpak 

energiearmoede;



5. Van alle voorgestelde maatregelen een prioritering aan te brengen;
6. De raad pro-actief en periodiek  te informeren over de aanpak energie-armoede.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.
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