Amendement: Geen gezin in de kou
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2020, besprekende de
‘gemeentebegroting 2021’,
Constaterende dat
-

in Nederland nog niet iedereen de financiële mogelijkheid heeft om mee te doen met de
energietransitie;
er door stijgende energieprijzen financiële druk ontstaat bij bewoners van niet goed geïsoleerde
huizen;
in Nederland ongeveer 650.000 huishoudens moeite hebben de energierekening te betalen;*
dat dit naast financiële problemen ook leidt tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen;*

Overwegende dat
-

mensen met lage inkomens bovengemiddeld vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen;
de energierekening verlaagd kan worden door te investeren in isolatie van de woning en het
gebruiken van energiezuinige apparatuur;
het structureel verlagen van de energierekening een belangrijke bijdrage kan leveren om
armoede verder aan te pakken ;
dit ook bijdraagt aan CO2-reductie en de energietransitie;

Verzoekt het College
-

-

jaarlijks €230.000 extra te besteden aan de bestrijding van energiearmoede;
dit voor het komende jaar te besteden aan cofinanciering voor een aanvraag voor het RRE
(regeling reductie energieverbruik) subsidieprogramma;
dit voor volgende jaren te besteden aan het structureel verminderen van energiearmoede,
bijvoorbeeld door:
o het in stand houden van laagdrempelig verduurzamingsadvies aan huishoudens
o het instellen van een fonds voor leningen en/of subsidies voor huishoudens die hun
woning wel willen verduurzamen maar die moeilijk toegang krijgen tot financiering
ervoor te zorgen dat de focus primair ligt op lagere inkomensgroepen in combinatie met slechte
of niet goed geïsoleerde huizen;
de Raad jaarlijks te informeren hoe het geld besteed wordt;

-

De extra kosten hiervoor te dekken uit het extra budget (á € 1.062.696) op de post
concernstelposten op programma 12 die is gecreëerd door de aanvullende verhoging van de
leges ‘Omgevingsvergunning’.”

-

Alle wijzigingen die hieruit voortvloeien in de Ontwerpbegroting 2021 aan te passen

En gaat over tot de orde van de dag.
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* Bron: TNO, White paper ‘Energiearmoede en de energietransitie, november 2020, beschikbaar op
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/een-betrouwbaar-betaalbaar-enrechtvaardig-energiesysteem/energiearmoede/

