
Motie: Breng energie armoede in beeld 
  

 
Constaterende dat 
 

• De kosten voor energie de laatste maanden explosief zijn gestegen; 

• De energieprijzen op het moment op een hoogtepunt zijn sinds 2015 en blijven stijgen. De verwachting is dat 
de energieprijzen verder zullen gaan stijgen en dit aantal nog verder groeit; 

• Dat steeds meer huishoudens met een laag inkomen intussen in de problemen komen vanwege de sterk 
gestegen energielasten.  

• Energie armoede, een steeds groter probleem wordt voor vele Venlonaren; 

• Er een aanbeveling is vanuit de Europese Commissie om aandacht te besteden aan energie armoede; 

• Draagvlak een belangrijke voorwaarden is voor het realiseren van doelen welke betrekking hebben op de 
verduurzaming; 

• Het rijk recent een bedrag beschikbaar heeft gesteld voor het verduurzamen van woningen; 
 

Overwegende dat 
 

• Veel Venlose huishoudens, verenigingsleven en bedrijven getroffen worden door de absurd hoge 
energieprijzen; 

• Minderdraagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst energiezuinige woningen 
wonen en relatief hoge energierekeningen hebben; 

• Veel inwoners van onze gemeente door de hoge energieprijzen in financiële problemen komen;  

• Het huidige pakket aan maatregelen genomen door het rijk niet voldoende is;   
 

Roept het college op om: 
 

• Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan worden aan de huishoudens met acute 
energie armoede. Tevens de oorzaken en mate van energiearmoede in Venlo in kaart te brengen en met 
een voorstel te komen hoe huishoudens ”getroffen door energie armoede” het beste geholpen kunnen 
worden, zowel op korte termijn om de acute nood te lenigen als op basis van lange termijn waarmee 
energie armoede structureel aangepakt kan worden 

• De uitkomsten en eventueel mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Gemeenteraad; 

• Actief beleid maken om zo veel mogelijk geld vanuit het rijk naar Venlo te halen voor het verduurzamen van 
alle nog niet goed geïsoleerde woningen; 

• Onderzoeken naar mogelijkheden om basisbedragen binnen de subsidieregels te verhogen om het 
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed te bevorderen.   

• In gesprek te gaan met de provincie en het rijk voor een oplossing op de lange termijn.  
 
Gaat over tot de orde van de dag, 
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