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<Aantal bijlagen>

Beste meneer E.R. Helvrich,

Op 11 oktober 202L heeft u vragen gesteld inzake het onderwerp energiearmoede

Bij deze verstrekken wij u onze beantwoording.

1. Heeft het college zicht op het aantal huishoudens die kampen met problemen als gevolg van

de stijgende gas-en energiepriizen?

Omvang problemotiek
TNO en CBS hebben onderzoek uitgevoerd naar energie-armoede in Nederland in 2019. Dit is de

meest recente beschikbare data. Daarin zijn de gevolgen van de actuele stijging van de prijzen

dus niet in meegenomen.

Uit dit onderzoek blijkt het volgende:
o De energie-armoede in Harlingen is8,9Yo (landelijk:7%)

o ln de helft van alle energie-arme huishoudens in Nederland is ook sprake van een laag

inkomen èn van een laag-energetische woning
o Energie-armoede treft met name eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens

o Driekwart van de energie-arme huishoudens woont in een corporatiewoning

Nog geen concrete signalen

Tot nu toe hebben wij direct als gevolg van de recente stijging van energie- en gasprijzen geen

signalen van inwoners ontvangen die wijzen op betalingsproblemen. We verwachten dat dit in

de loop van de tijd verandert.

2. Wat zijn de mogetijkheden van de gemeente om deze groep financieelte ondersteunen? Dit

om te voorkomen dat mensen letterliik in de kou komen te zitten.
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Armoede manifesteert zich op diverse manieren. Het niet betalen van energielevering is daar

één van. De basis van het gemeentelijk armoedebeleid is een ruim pakket aan

ínkomensondersteunende maatregelen en minimaregelingen. Die maken de algemene financiële
draagkracht iets groter. Daarnaast bieden we als gemeente met andere partijen

sch u I d d ienstve rl en i n g.

Vroegsignolering
Het eerste signaal over betalingsachterstanden bij corporaties, nutsbedrijven en

ziektekostenverzekering zien wij in het zogenaamde RIS-systeem. Dat is het portaal waarin
genoemde instanties een betalingsachterstand verplicht moeten melden.

Deze signalen krijgen opvolging vanuit het gebiedsteam. Met deze vroegsignalering wordt
gestreefd naar een concrete maatwerkoplossing voor de betalingsachterstand en naar het
voorkomen van erger (preventie).

Energiecooches

ln Harlingen is al langere tijd de zogenaamde energiecoach operationeel. Uw raad heeft
daarvoor middelen beschikbaar gesteld (€ 30.000 in2022 en 2023) Dit is een gezamenlijk project

van gemeente en Bouwvereniging. Deze energiecoach adviseert kwetsbare huishoudens op het
terrein van energiebesparing en isolatie.

Maatregelen Rijk

Het kabinet heeft op L5 oktober jl. bekendgemaakt dat de energiebelasting voor huishoudens en

bedrijven voor het jaar 2022 wordt verlaagd. Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar

om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning

te ondersteunen met isolatiemaatregelen. Zodra bekend is welk bedrag voor onze gemeente

beschikbaar komt (waarschijnlijk via de decembercirculaire) komt en met welke kaders, zullen

wijkeuzes maken en besluiten nemen in de lijn van de bedoelingvan het kabinet en rekening

houdend met wat er reeds gedaan wordt. Hiervoor stellen wij binnenkort een interdisciplinaire
ambtelijke werkgroep in (sociaal domein, wonen, duurzaamheid). We willen u te zijner tijd
informeren over de bevindingen en voorstellen.

3. !n relatie tot de energietransitie: Wat hebben huishoudens in armoede, maar ook de

modale inkomens, nodig om de energietransitie te realiseren? Dus welk ondersteunend beleid

hebben deze groepen aanvullend nodig?

Niet iedereen heeft de keuze en mogelijkheid om mee te kunnen doen aan 'de energietransitie'

Zo zijn huurders deels afhankelijk van de verhuurder en mensen met een eigen woning

beschikken niet altijd over de middelen.

ln aanvulling op ons antwoord bij vraag 2: jaarlijks maken gemeente, corporatie De

Bouwvereniging en Huurdersverenging Harlingen de prestatie-afsprakenl. Betaalbaarheid en

tempo van verduurzaming zijn vaste onderwerpen. De Bouwvereniging heeft tot nu toe op

1 Corporatie WoonFriesland bezit in Harlingen 41 woningen. Het college heeft met deze corporatie geen nadere prestatie-afspraken

gemaakt.
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20252 van haar 245L woningen in onze gemeente panelen geplaatst, zonder gevolgen voor de

huurprijs.

ln december a.s. -naar verwachting- zal uw raad de Transitievisie Warmte behandelen. ln het
proces dat daarop volgt zal het ondersteuningsvraagstuk nadrukkelijk worden meegenomen.

4. Welke initiatieven heeft het College zich voorgenomen of algenomen om de b'rj 2 en 3
genoemde ondersteuning te geven? ls ook bekend welke kosten hiermee gemoeid ziin?

Wijverwijzen hiervoor naar de beantwoording bij 2 en 3. Geboden ondersteuning vindt
plaats bi n nen de vastgestelde begroti ngskaders.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,

S.C. van Gent
Secretaris

C.M. Sje

ter

2 Waarvan 400 woningen dele van een complex zijn waardoor de opbrengst ten geode komt van het algemene verbruik

(gemeenschappelíke ruimten) algemeen gebruik en niet direct van de bewoner'
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