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Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2023 is gesproken over het Noodfonds 
energiearmoede, waar een bedrag van € 1 miljoen voor is gereserveerd. De raad heeft op dat 
moment niet kunnen besluiten over de inhoud van het plan, maar mondeling is wel een beeld 
geschetst. Daarbij is nadrukkelijk ook genoemd dat het fonds wordt gebruikt voor maatregelen die 
leiden tot een structureel lagere energierekening. 
Nu ligt het raadsvoorstel voor en mijn fractie heeft daarbij de volgende vragen:  

Vraag 1
Het Rijk heeft besloten tot het instellen van een prijsplafond in 2023, waarmee de energierekening 
voor de meeste huishoudens wordt verlaagd. In het voorstel is de maatregel opgenomen om de 
energietoeslag aan een bredere groep toe te kennen.  
Graag een toelichting op de noodzaak van deze maatregel in relatie tot het effect van de lagere 
energierekening als gevolg van het prijsplafond. 
1. Kunt u duidelijk maken dat met het energieplafond bij deze groep inwoners er nog sprake is van 

energiearmoede?
2. Wordt de feitelijke energienota meegewogen in het besluit tot het toekennen van de 

ondersteuning?

Antwoord op vraag 1
a. Het klopt dat voor veel huishoudens het energieplafond een verlichting van de 

energielasten betekent. Ondanks dit plafond blijven de energielasten voor huishoudens 
met een laag inkomen relatief hoog. En huishoudens die gehuisvest zijn in een slecht 
geïsoleerde woning betalen het commerciële energietarief als ze boven het gemiddelde 
verbruik uitkomen. De energietoeslag vormt voor deze huishoudens een noodzakelijke 
aanvulling om de inkomsten en uitgaven in balans te houden.  

b. Nee. Om de regeling uitvoerbaar te houden wordt niet gekeken naar de hoogte van de 
energienota. 

Vraag 2
De uitvoering van de maatregel brengt kosten met zich mee voor Fermwerk, kwadraat etc. 
Zijn deze kosten in beeld? En worden deze gecompenseerd door de gemeente? Komen deze kosten 
ten laste van het fonds? 

Antwoord op vraag 2
De uitvoeringskosten van de energietoeslag komen ten laste van de Rijksbijdrage en/of het 
noodfonds van de gemeente. Insteek van het college is om de energietoeslag voor 2023 ‘ambtshalve’
te verstrekken aan de huishoudens die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen. Deze 
huishoudens hoeven dan geen aanvraag in te dienen. Dit zorgt voor een vermindering van de druk op
de uitvoering (bij Ferm Werk, Kwadraad enzovoort) en daarmee de kosten.  
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Vraag 3
Genoemd is dat het college zich inzet op wat er nodig is om op middellange termijn de gevolgen van 
de energiecrisis enigszins te beperken. Dit doet zij ook door actief in te zetten op alle slecht 
geïsoleerdere woningen met een Lokaal Isolatiefonds. 
Waarom is dit Isolatiefonds geen onderdeel van dit Noodfonds? Bestaat dit Lokaal Isolatiefonds al? 
Met welke middelen wordt dit Lokaal Isolatiefonds gevoed? Wanneer kunnen we meer horen over 
dit fonds?  

Antwoord op vraag 3
Het Lokaal Isolatiefonds zal vooral gevuld worden vanuit het landelijke Isolatiefonds. De 
voorwaarden voor een aanvraag uit dit landelijke Isolatiefonds zijn er nog niet. Vandaar dat het 
Isolatiefonds geen onderdeel kan zijn van het Noodfonds. We verwachten dat de voorwaarden voor 
het Isolatiefonds na de jaarwisseling bekend zijn, zodat we vóór de zomer een voorstel voor een 
aanvraag ten behoeve van een Lokaal Isolatiefonds kunnen doen. De aanvraag zal zich richten op 
grotere maatregelen. Het komt bovenop de maatregelen zoals deze nu in het Noodfonds zijn 
opgenomen.

Vraag 4
Geschat wordt een risico van € 500.000,- dat er meer huishoudens de toeslag krijgen. 
In de paragraaf weerstandsvermogen in begroting de begroting worden de risico’s vergeleken met 
het weerstandsvermogen. Wat is de vergelijking risico’s – weerstandsvermogen als dit risico 
ingerekend wordt (rekening houdend met de correctie als gevolg van het inrekenen van de risico’s op
de Rembrandtbrug).  

Antwoord op vraag 4
De weerstandsratio in de begroting, met inachtneming van het risico van de Rembrandtbrug is 1,30. 
Door de verhoging van de risico’s met € 500.000 wordt de weerstandsratio in 2023 1,28. De jaren 
daarna wordt deze 1,36 (2024), 1,44 (2025) en 1,52 (2026).
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