
Motie 

Onderwerp: Inzet energiecoach voor lage inkomens

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Gülden Siner-Sir (PRO!)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 24 februari 2022,

Overwegende     dat:  

- Door explosieve stijging van de energielasten voor inwoners met laag inkomen tot extra 
problemen (kunnen) leiden;

- Dit baart de fractie van PRO! grote zorgen;
- In enkele gemeenten, waaronder Arnhem, hebben pilotprojecten plaatsgevonden met 

energiecoaches die als vrijwilliger werkzaam zijn;
- Zij  hebben geadviseerd bij huishoudens met lage inkomens over energiebesparingen;
- Uit evaluatie  van deze pilots bij betreffende gemeente blijkt dat de inzet van 

energiecoaches & energiemaatjes effectief is,  omdat zij laagdrempelig is en zorgen voor 
bewustwording van het ecologisch belang en de financiële meerwaarde van 
energiebesparing;

- De resultaten van deze adviezen verlagend werkte op de energierekening van deze 
huishoudens en wel tot wel 30% energiekosten wisten te reduceren;

- In de gemeente Oude-IJsselstreek is 54 % van het woningbestand van voor 1974. Een 
groot deel hiervan staan in wijken met veel sociale woningbouw. Dus zijn er veel 
besparingen mogelijk;

- Het helpt bij de bewustwording van het gebruik van energie en daarmee ook aangeeft als 
gemeente dat we dit samen moeten aanpakken;

 
 Constaterende     dat:  
- Genoemde inzet van vrijwilligers als energiecoaches/maatjes bij huishoudens met lage 

inkomens dubbele winst oplevert;
- Enerzijds dragen zij bij aan de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening 

en anderzijds een verlaging van de energierekening;
- Deze besparing bijdraagt aan meer bestedingsruimte voor andere noodzakelijke 

benodigdheden;
- Het helpt het bij de bewustwording van het gebruik van vooral energie.
- De gemeente aangeeft dat we dit voor al samen moeten aanpakken.
- De genoemde aanpak bijdraagt aan zowel de sociale agenda als de 

duurzaamheidsagenda van de gemeente;
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Verzoekt het college:
- Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de genoemde aanpak als pilot in Oude 

IJsselstreek te verankeren en samen met de maatschappelijke partners in overleg te gaan 
hoe dit is in te passen;

- Inzichtelijk te maken hoeveel middelen daarvoor beschikbaar zijn;
- Uiterlijk voor de voorjaarsnota 2022 met een voorstel naar de raad te komen met een 

actieplan voor het duurzaam reduceren van het energiegebruik en de bestrijding van de 
energiearmoede, eventueel in de vorm van een proefproject;

 
en gaat over tot de orde van de dag.

G. Siner-Sir

(PRO!)
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