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Geachte leden van de raad, 
 
Stijgende energieprijzen zorgen voor hoge energielasten. Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne 
zijn de energiekosten in korte tijd zeer sterk gestegen. Onderzoeksinstantie TNO becijferde vorig 
jaar dat in Nederland ongeveer 550.000 huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Ze 
hebben een laag inkomen, hoge energiekosten en wonen vaak in een huis dat niet goed is 
geïsoleerd. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt de groep huishoudens die te maken 
heeft met energiearmoede +/- 600 woningen. 
 
De Rijksoverheid heeft hiertoe financiële middelen voor gemeenten vrijgemaakt. Begin 2022 heeft 
de gemeente Valkenburg aan de Geul een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van de 
Rijksoverheid van €156.555,- voor een aanpak met als doel om kwetsbare huishoudens in huur- en 
koopwoningen te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de 
energierekening te verlagen. Begin juli is een tweede SPUK ontvangen vanuit de Rijksoverheid van 
€243.185,-, tevens in te zetten voor het aanpakken van energiearmoede. Dit maakt dat er een 
totaalbedrag beschikbaar is van €399.740,-. 
 
De aanpak energiearmoede is opgesteld in samenwerking met gemeente Meerssen en wordt 
onderverdeeld in twee fases: 1) Een brede universele aanpak, en 2) specifieke ondersteuning daar 
waar dit het meest nodig is. Woon Wijzer Winkel Limburg is de uitvoerende partij. 
 
De aanpak volgt de onderstaande stappen: 
 

Fase 1: 
 
1. Opleiden energiecoaches door de Woon Wijzer Winkel Limburg (WWWL) 
Om huishoudens maatregelen te bieden die passen bij hun woning, wordt gewerkt met 
energiecoaches. Zij lopen samen met de bewoners de woning na en kunnen bepalen welke kleine 
energiebesparende maatregelen directe lastenvermindering met zich meebrengen. Omdat verwacht 
wordt dat veel gemeenten gebruik maken van energiecoaches, is het van belang zo snel mogelijk te 
starten met het vinden en opleiden van energiecoaches. 
 
2. Benaderen doelgroep 
Precieze invulling kan worden ingevuld na advies AVG. 
Inzet: doelgroep is bekend bij SZMH, benadering kan plaatsvinden door WWWL. 
Anders: via SZMH doelgroep benaderen om zelf contact opnemen met WWWL. 
 
3. Bezoek energiecoaches woningen 
De energiecoaches lopen samen met de bewoners de woning na in een bezoek van max. 60 minuten. 
Er wordt een potentie- en gedragsonderzoek inzake energiebesparing uitgevoerd. Daarnaast kan er 
directe hulp worden geboden bij het installeren van twee kleine energiebesparende maatregelen. 
Overige energiebesparende maatregelen worden gezamenlijk besteld. Per huishouden is er een 
budget beschikbaar van €250,-. 
 
4. Ontvangen energiebesparende maatregelen (eventueel installatiebezoeken) 
Huishoudens ontvangen enkele weken later de energiebesparende maatregelen. Deze kunnen door 
de bewoners zelf worden geïnstalleerd. Indien men hulp wenst bij de installatie is hiertoe de 
mogelijkheid om een nieuwe afspraak met een energiecoach in te plannen. We gaan ervanuit dat 
maximaal 16,5% van de gezinnen een installatiebezoek nodig heeft. 
 
 
 



Fase 2: 
 
5. Evaluatie resultaten energiecoaches 
De resultaten van de huisbezoeken door de energiecoaches worden geëvalueerd. 
- Welke adressen hebben meer nodig om uit energiearmoede te geraken? 
- Welke maatregelen hebben meeste impact? 
- Uitgangspunten: 
o Expertise energiecoaches benutten 
o Schrijnende gevallen helpen met grote isolatiemaatregelen en/of nieuw witgoed 
o Meest kostenefficiënte lastenvermindering kiezen 
 
6. Inzet restant budget 
Door het restantbudget pas invulling te geven na terugkoppeling van de energiecoaches kan hiervoor 
de optimale invulling worden gezocht. Dit is een extra aanvulling op de €250,- die ieder huishouden 
onder 120% sociaal minimum aangeboden krijgt. Dit budget zal niet recht evenredig over burgers 
verdeeld worden, aangezien niet elk huishouden even snel uit energiearmoede geraakt. Uit dit 
budget wordt witgoed vervanging en woningisolatie bekostigd. Daarnaast dient dit budget als buffer 
voor onverwachte bijkomende kosten door advies omtrent AVG wetgeving. 
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