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Energie is een basisbehoefte
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021, behandelend het
agenda punt "vaststellen begroting 2022",

Constaterende dat:

DORDRECHT

• Ongeveer 10 % van de huishoudens in Nederland een te hoge energierekening heeft ten
opzichte van hun inkomen.

• Het kabinet recentelijk een budget van 150 miljoen euro vrij heeft gemaakt voor de aanpak van
energiearmoede van kwetsbare huishoudens.

Overwegende dat:

• Een verdere stijging van de energieprijzen en daardoor verergering van energiearmoede deze
winter kan plaatsvinden.

• Dat de gemiddelde 400 euro, die het Rijk aan alle huishoudens met een generieke maatregel
beschikbaar stelt, voor de echte minima niet genoeg is.

• Het duidelijk is, dat het kabinet met dit nieuw beschikbare budget van de gemeenten lokale
oplossingen verwacht met eigen beleidskeuzes, zodat juist de kwetsbare huishoudens worden
gehol pen.

• Om deze middelen tijdig, effectief en efficient in te zetten alvast een plan van aanpak maken
nuttig en slim is.

• Energiebesparing (bijv. door isolatie) de kosten van energieverbruik beperkt.

Van mening zijnde dat:

• ledere inwoner recht heeft op de basisbehoefte van energie.
• De tekorten van de minima aan de voorkant geregeld moeten zijn in plaats van achteraf te

repareren.

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Met een proactieve houding uiterlijk in Q1 2022 een aanpak aan de raad te presenteren voor een
effectieve inzet van de Rijksmiddelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig
hebben.

• Hierbij waar mogelijk energiebesparing te bevorderen.



• Maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, bij de voorbereiding en uitvoering
van deze aanpak te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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