
Motie – Energie-bespaarbon doneren 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, bij de 
bespreking van de Programmabegroting 2023,

constaterende dat:
1. gemeente Woerden, in samenwerking met Duurzaam Woerden, aan haar inwoners een 

Energie-bespaarbon van €70,- ter beschikking stelt, waarmee huishoudens 
energiebesparende producten kunnen kopen, zoals ledlampen, een tochtstrip of een 
waterbesparende douchekop;

2. deze Energie-bespaarbonnen betaald worden uit de rijkssubsidie ‘Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen’ (RREW) en hiermee circa 7.000 Woerdense huishoudens 
geholpen kunnen worden met energie besparen;

3. de RREW op 31-12-2022 afloopt en ‘slechts’ 2.346 huishoudens tot nu toe (d.d. 17-11-2022) 
gebruik hebben gemaakt van de Energie-bespaarbon en er nog €180.934,75 budget voor 
huurders in de pot zit en €98.018,97 budget over is voor woningeigenaren;

4. voedselbanken drukke tijden beleven nu steeds meer mensen in de financiële problemen 
raken door de hoge inflatie en de oplopende energieprijzen,

overwegende dat:
1. veel mensen die de energietoeslag vanuit Rijksoverheid zelf niet nodig hebben, deze toeslag 

doneren aan goede doelen, waaronder de Voedselbank;
2. vanuit Rijksoverheid en vanuit lokale goede doelen en voedselbanken actief de oproep 

wordt gedaan aan mensen die de energietoeslag zelf niet nodig hebben, om de toeslag te 
doneren;

3. de Woerdense Energie-besparingsbon adresgebonden is en je daarom de bon moeilijk of 
niet kan overdragen aan een ander die de bon harder nodig heeft;

4. in de laatste 1,5 maand van de RREW nog dusdanig veel geld in de pot zit en relatief zo 
weinig bewoners tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de Energie-bespaarbon, dat het 
risico bestaat dat mensen de bonnen in de la laten liggen en er minder energie/geld 
bespaard wordt dan had gekund,

verzoekt het college:
1. met spoed een oplossing te bedenken voor het moeilijk overdraagbaar zijn van de 

Woerdense Energie-bespaarbon en daarbij bijvoorbeeld te denken aan een gemeentelijke 
voorlichtingscampagne waarbij inwoners die de bon niet gebruiken, opgeroepen worden wél
met deze bon de meest gevraagde energiebesparende producten aan te schaffen, om deze 
producten vervolgens te doneren aan een andere inwoner in energiearmoede of door 
tussenkomst van de Voedselbank, of een andere betere oplossing,

2. bij toekomstige gemeentelijke bespaaracties en -bonnen, na te denken over de mogelijke 
overdraagbaarheid aan andere mensen in financiële nood,

en gaat over tot de orde van de dag.
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