Schriftelijke vragen, PK Bergen, d.d. 14 juni 2022
In de raadsvergadering van 7 juni jongstleden is uitgebreid gesproken over de energiearmoede die ook
in onze gemeente aanwezig is. De PK gaf uit monde van dhr van der Coelen toen al aan dat de PK groot
voorstander is van hulp, oplossingen en maatregelen die structureel van aard zijn. Dat heeft bij ons
geleid tot onderstaande schriftelijke vragen waarop wij graag een reactie van het college ontvangen:
1.Is bij de gemeente Bergen inmiddels bekend hoeveel huishoudens moeten rondkomen van een
inkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum? Zo nee, wanneer denkt u dit in beeld te
hebben?
2.Kunt u in dat kader ook iets zeggen over de aantallen tussen 120-125% en tussen 125-130%?
3.Inmiddels is gestart met de aanvraag en uitkering van de energietoeslag van 800 euro voor
huishoudens met een inkomen tot 120% van bijstandsniveau. Na het zomerreces horen wij graag of
de aantallen van vraag 1 overeenkomen met het aantal aanvragen. Kunt u ons dit toezeggen?
4.Wij weten dat Destion voortvarend bezig is met de isolatie van haar huurwoningen. Heeft de
gemeente Bergen enig zicht op de staat van de koopwoningen qua isolatie in de gemeente Bergen? Zo
nee, welke mogelijkheden heeft de gemeente op dit vlak?
5.Welke (vanuit de Rijksoverheid gefinancierde) mogelijkheden/regelingen kent de gemeente Bergen
al in het kader van bestrijding energiearmoede?
6.Is er reeds actief beleid om zo veel als mogelijk “Rijksgeld” naar onze gemeente te halen voor het
verduurzamen van alle nog niet goed geïsoleerde woningen? Zo nee, kan dit op korte termijn
ontwikkeld worden?
7.De PK is groot voorstander van een structurele vorm van hulp in plaats van een eenmalige bijdrage,
hoe welkom deze op dat moment ook is. Hoe zouden de getroffen huishoudens in de ogen van het
college het beste geholpen kunnen worden, zowel op korte-, middellange-, als lange termijn? En zou
het college deze oplossingen willen delen met de gemeenteraad?
8.In het PK Verkiezingsprogramma ‘Samenleven door Samenwerken’ noemen wij enkele voorbeelden
van structurele hulp om energiearmoede tegen te gaan. Kunt u op de drie onderstaande voorbeelden
uit ons verkiezingsprogramma een reactie geven op haalbaarheid en zo ja mogelijk op korte-,
middellange-, of lange termijn?
1.

2.

3.

De energiecoaches delen aan ieder huishouden met een inkomen tot 120 % van het sociaal
minimum een energiebox uit. Hierin zitten duurzame producten, zoals led-lampen, een
waterbesparende douchekop en tochtstrips om het huis direct energiezuiniger te maken.
We voeren een omruil-mogelijkheid voor witgoed in voor inwoners met een inkomen tot 120%
van het sociaal minimum. Via de gemeente kan je dan je oude energieslurpende apparatuur voor
energiezuinige varianten vervangen.
Wanneer er in een wijk/dorp renovatieprojecten op stapel staan en/of de straat wordt
opengebroken, koppelen we daar direct energiebesparende en/of energie opwekkende
oplossingen aan: we vervangen de riolering en tegelijkertijd leggen we een warmtenet aan.

