
MOTIE
Fiksers van energiearmoede

Voorstel nummer: 

Motie Vreemd aan de orde van de Dag 

Onderwerp: Motie Fixers van energiearmoede

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 31 januari 2022

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 Niet iedereen de financiële mogelijkheden heeft om energiebesparende maatregelen te 
nemen of zijn woning blijvend te verduurzamen, hetgeen tot zogenoemde ‘energiearmoede’ 
kan leiden;

 We doorgaans van energiearmoede spreken als een huishouden meer dan 10% van het 
besteedbaar inkomen kwijt is aan energiekosten (Definitie Planburau voor de 
Leefomgeving);

 Energiearmoede een ernstig maatschappelijk probleem is;
 Door de hoge gasprijzen dit probleem snel prangend wordt;
 De gemeente van het rijk geld ontvangt voor de aanpak van energiearmoede in de vorm van 

een specifieke uitkering (SPUK).

Verder constaterende dat:
 In Leiderdorp 5 tot 6% van de kinderen in armoede opgroeit

 Bij een mogelijk strenge winter in combinatie met hoge energieprijzen inwoners met een 

laag of beperkt budget het risico lopen letterlijk in de kou te komen zitten, wat ten koste kan 

gaan van de gezondheid van alle betrokken gezinsleden in deze huishoudens;

 Energiearmoede kan leiden tot schulden en zelfs huisuitzettingen als de rekeningen oplopen 

en niet meer betaald kunnen worden, hetgeen ook weer tot andere maatschappelijke 

kosten kan leiden; 

 De gemeente Nijmegen dit probleem aanpakt door zowel op aanvraag als proactief 

zogenaamde fixers lang de deuren te sturen die ter plekke kunnen helpen met zaken als het 

plaatsen van radiatorfolie en kierafdichting1;

 Dergelijke ingrepen direct een significante besparing kunnen opleveren;

Overwegende dat:

1 Gelderlander.nl/Nijmegen/Nijmegen-stuurt-fixers-langs-deuren-in-strijd-tegen-energiearmoede-dik-2-5-
miljoen-voor-isolatie~a13ce70c/

file:///var/websites/www.raadleiderdorp.nl/documenten/convert/Gelderlander.nl%2FNijmegen%2FNijmegen-stuurt-fixers-langs-deuren-in-strijd-tegen-energiearmoede-dik-2-5-miljoen-voor-isolatie~a13ce70c%2F
file:///var/websites/www.raadleiderdorp.nl/documenten/convert/Gelderlander.nl%2FNijmegen%2FNijmegen-stuurt-fixers-langs-deuren-in-strijd-tegen-energiearmoede-dik-2-5-miljoen-voor-isolatie~a13ce70c%2F


 Wij nog niets vernomen hebben over andere plannen om effectief en op korte termijn 
energiearmoede in Leiderdorp aan te pakken;

 Het soms beter is een goed idee over te nemen dan originele oplossingen te bedenken;

Roept het college op:
 Het SPUK energiearmoede2 in te zetten om ook in Leiderdorp fixers het dorp in te sturen om 

direct inwoners te helpen om met eenvoudige en praktische ingrepen hun energieverbruik 
terug te dringen en kansen op energiearmoede te verkleinen;

 Hierbij uit te werken hoe huishoudens met het grootste risico op energiearmoede als eerste 
kunnen worden bereikt (er vanuitgaande dat BZK de 421 huishoudens alleen statistisch geeft 
bepaald en er dus geen specifieke adressen bekend zijn);

 Bij de uitwerking van het SPUK ervoor te zorgen dat dit aansluit op de toekomstige 
Leiderdorpse invulling van het nationaal isolatieprogramma3.

En gaat over tot de orde van de dag

Leiderdorp, d.d. 31 januari 2022

Ondertekening en naam: 

GroenLinks – Bob Vastenhoud
PvdA – Olaf McDaniel
LPL – Hugo Langenberg
CDA – 
D66 – 
VVD – 
CU-SGP – 

2 De minister van Binnenlandse zaken heeft geld vrijgemaakt voor de direct aanpak van 
energiearmoede: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29023-272.html
Volgens het ministerie zijn er in Leiderdorp 421 huishoudens met een verhoogd risico op 
energiearmoede. De gemeente krijgt op basis van die cijfers € 112,892 uitgekeerd. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VII-50.html) Dat komt neer op € 268,15 per 
huishouden.
3 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/minister-ollongren-presenteert-nationaal-
isolatieprogramma
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