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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Pilot Aanpak Energiearmoede door AGEM 

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor wordt bij veel mensen de 

energierekening een stuk hoger. Dit draagt bij aan de toename van (energie)armoede 

in onze gemeente. 

Om de stijging van de energierekening te temperen heeft het kabinet een pakket aan 

maatregelen gepresenteerd. Daarnaast is er een bedrag voor gemeenten beschikbaar 

gesteld om energiearmoede aan te pakken door energiebesparende maatregelen. 

Deze middelen, voor Doesburg € 314.894, zijn via een specifieke uitkering aan ons 

uitgekeerd. Boven op de rijksuitkering heeft onze gemeenteraad in zijn vergadering op 

30 juni 2022 extra middelen (€ 200.000) ter beschikking gesteld om de 

energiearmoede te bestrijden. Hiervoor is een deel van het overschot van de 

jaarrekening van 2021 ingezet. 

We gaan starten met de aanpak van energiearmoede door het uitvoeren van een pilot. 

In deze pilot gaan we de eerste 300 huishoudens in onze gemeente helpen. Zij worden 

volledig ontzorgd door een energiebespaarmaatje die hen helpt bij de verduurzaming. 

Ondertussen werken we aan een aanpak voor de langere termijn. Hierbij betrekken we 

de resultaten van deze aanpak. 

De aanpak energiearmoede diende gezien de gemoeide kosten voor de uitvoering, 

meervoudig onderhands te worden aanbesteed. Voorgesteld wordt af te wijken van het 

geldende inkoopbeleid. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Te starten met de aanpak van de energiearmoede in Doesburg door de uitvoering 

van de pilot zoals beschreven in bijlage 1. 

2. De opdracht voor de uitvoering van de pilot te verlenen aan AGEM en hiermee af te 

wijken van ons vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017. 

3. De uitvoering van de pilot (kosten € 75.500) te financieren uit de middelen van het 

algemeen milieubeleid (Fcl 1251); 

4. Op basis van de resultaten van de pilot de aanpak verder uit te werken en uit te 

voeren. 

5. De raad te informeren via de brief in bijlage 2 over de inzet van middelen voor 

energiearmoede. 

 

 


