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Geachte meneer Pors, 

Op 11 november 2021 heeft u, namens de fractie van de ChristenUnie, artikel 12 vragen (Reglement 
van Orde Gemeenteraad) gesteld over hoe het college omgaat met eventuele energiearmoede onder 
inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
 
U vraagt ons: 
1. Is het college met de ChristenUnie van mening dat geen enkele huishouden in de kou mag zitten? 
 
2. Heeft het college onderzocht bij hoeveel mensen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam sprake     
is van energiearmoede? Wat blijkt daar uit?  
 
3. Is er vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam een aanpak om mensen te ondersteunen die niet 
( genoeg ) financiële middelen hebben om de energierekening te betalen? Als er een plan is, hoe 
communiceert de gemeente dit naar haar inwoners?  
 
4. Ziet het college mogelijkheden om de regels van bijzondere bijstand flexibeler toe te passen, 
waardoor mensen welke de energierekening niet kunnen betalen financiële ondersteuning (kunnen) 
krijgen?  
 
Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 
 
1. Het college is het met u eens dat niemand in de kou zou mogen zitten.  
 
2. We hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar de hoeveelheid mensen in Hardinxveld-
Giessendam die te maken hebben met energiearmoede. Wij hebben hier ook nog geen signalen van 
ontvangen. Vanuit de landelijke overhead heeft  
TNO de opdracht gekregen onderzoek te doen naar energiearmoede. Uit eerste cijfers blijkt dat het in 
onze gemeente zou gaan om 251 huishoudens, met name onder huurders.  
 
3. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert voor onze gemeente de regelingen op het gebied van 
de Participatiewet uit. Op dit moment is de SDD, in samenwerking met Divosa, VNG en het ministerie 
van SZW aan het kijken in hoeverre een landelijke regeling mogelijk is, waarbij inwoners met een 
inkomen tot 130% van het wettelijk bestaansminimum, die last ondervinden van de stijgende 
energiekosten, eenmalig in 2022 worden gecompenseerd via een algemene regeling vanuit de 
Participatiewet. Het streven daarbij is om te komen tot een eenmalig bedrag (fiscaal onbelast) als 
generieke maatregel met een lichte toets vooraf door de individuele gemeenten (lees: SDD) uit te 
voeren. Deze regeling wordt op dit moment door SZW en VNG in samenwerking met een aantal grotere 
gemeenten uitgewerkt. Hier zal te zijner tijd over gecommuniceerd worden.  
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Daarnaast is er ook vanuit de Regionale Energie Strategie aandacht voor het thema Energie Armoede. 
Naar aanleiding van (verder) onderzoek van TNO en het beschikbaar stellen van de resultaten zijn wij 
als gemeente beter in staat hier een specifieke aanpak op te ontwikkelen. Voor 2022 verwachten wij 

bestrijding van energiearmoede. We willen de mogelijkheid onderzoeken om ook  mensen met een 
hoger inkomen dan de eerder genoemde 130% van het wettelijk bestaansminimum, met hoge 
energiekosten, bijvoorbeeld doordat zij een oude, slecht geïsoleerde woning hebben, te ondersteunen.

4. Daarnaast of daarbovenop is bijzondere bijstand (individueel maatwerk) nog altijd mogelijk. Op dit 
moment kijkt de SDD al hoe cliënten met schulden preventief kunnen worden meegenomen. Ook zijn 
er diverse acties gestart met middelen vanuit Economische zaken om inwoners te adviseren en te 
ondersteunen met energiebeperkende maatregelen zoals gratis verstrekken en aanbrengen van o.a. 
ledverlichting en tochtstrippen door energieconsulenten en coaches. Ook is de SDD landelijk en 
regionaal in gesprek met een aantal grotere energiebedrijven om te kijken welke contracten overgaan 
en of het mogelijk is binnen de grenzen van de AVG om gegevens van inwoners hierbij uit te wisselen 
(preventie).

Tot slot: Energie-armoede is een actueel thema waarvoor, zoals u kunt lezen, zowel regionaal als lokaal 
aandacht is. Komende tijd zullen wij verdere stappen zetten om ook lokaal een scherper beeld te krijgen 
van de situatie in Hardinxveld-Giessendam en die maatregelen te treffen die passen bij deze situatie 
om deze vorm van armoede te bestrijden en er dus geen mensen in de kou zitten.

Wij hopen uw vragen hiermee afdoende beantwoord te hebben. 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris, de burgemeester,

Johan de Jager Dirk Heijkoop


