
  

Amendement - Meer ruimte voor nood bij energiearmoede

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 december 2022, besluit het ontwerpbesluit 
bij het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede 2023 aan te passen, zodat het als volgt komt te luiden: 

1. In te stemmen met het voorkeursscenario van het college voor het beschikbaar maken van een 
tijdelijk pakket aan extra maatregelen voor de aanpak van energiearmoede de inzet op het 
treffen van extra energiebesparingsmaatregelen in het jaar 2023 ten behoeve van de groep 
inwoners met een inkomen van 120 – 140% van het sociaal minimum en maatschappelijke 
organisaties die in problemen zijn geraakt door een gestegen energierekening;

2. In te stemmen met een maatwerkscenario voor het beschikbaar maken van een tijdelijk 
pakket aan extra maatregelen voor de aanpak van energiearmoede in het jaar 2023 ten 
behoeve van de groep inwoners met een huishoudinkomen tot 175% van het bruto sociaal 
minimum in combinatie met een energienota in 2023 die meer dan 13% van het bruto 
huishoudinkomen bedraagt;

3. Het college op te dragen om het overschot aan Energietoeslag 2022, ongeveer € 400.000,-, bij 
bestemming van het resultaat van de jaarrekening toe te voegen als extra dekking op Noodfonds
Energiearmoede.

4. Het college op te dragen een projectplan op te stellen voor dit tijdelijke pakket aan extra 
maatregelen en de uitvoering zo spoedig mogelijk te starten.

5. Hiervoor een bedrag van € 1.000.000 maximaal € 1.400.000,- beschikbaar te stellen;
6. Dit bedrag ten laste te brengen van het Noodfonds Energiearmoede, zoals dit is opgenomen in 

het raadsvoorstel van de conceptbegroting en aangevuld zoals voorgesteld bij punt 3 van dit 
amendement.

7. In de voorjaarsrapportage in de risicoparagraaf een bedrag van 500.000 op te nemen voor het 
geval meer inwoners en maatschappelijke organisaties gebruikmaken van het Noodfonds 
Energiearmoede dan voorzien. 

Saskia van Altena, D66 Woerden
Simone Onrust, Woerdense VVD 
Femke Merel van Kooten, Splinter

Toelichting
Met het aannemen van het raadsvoorstel van de conceptbegroting op 17 november 2022 heeft de 
gemeenteraad tevens het verzoek uitgesproken om maatwerk toe te passen bij energiearmoede en dus 
geen generieke maatregelen wenst te treffen. Het voorgestelde voorkeursscenario van het college 
voorziet daar niet afdoende in.
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