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Kennisnemen van 
In deze raadsinformatiebrief geven we een update over de Specifieke Uitkering (SPUK)-
energiearmoede. De raadsinformatiebrief is een vervolg op de raadsinformatiebrief “eenmalige 
uitkering en SPUK Energiearmoede van 18 november 2022”.   
 
Inleiding 
De energieprijzen zijn nog steeds hoog en om dit te compenseren neemt de overheid verschillende 
maatregelen. Een van de maatregelen is om huishoudens met een laag inkomen te compenseren 
met een energietoeslag. Ook krijgen zij via de gemeente hulp om energie te besparen. 
In deze raadsinformatiebrief wordt een update gegeven over laatstgenoemde, namelijk de uitvoering 
van de SPUK-energiearmoede. Eerst zullen de resultaten en de aanbevelingen van de pilot verkort 
worden weergegeven. Daarna zal de vervolgaanpak van energiearmoede besproken worden. Met de 
vervolgaanpak van energiearmoede willen we graag circa 650 inwoners in Goirle die kampen met 
energiearmoede helpen. Inwoners uit twee geselecteerde doelgroepen kunnen zich gratis 
aanmelden voor bespaaradvies en installatie van energiebesparende maatregelen. De doelgroepen 
worden later in deze raadsinformatiebrief besproken. Binnenkort versturen we bewonersbrieven 
naar de eerste doelgroep van de vervolgaanpak.  
 
Informatie 
Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede 
Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 307.000 beschikbaar gesteld om te besteden aan 
ondersteuning van huishoudens die te maken hebben met hoge energielasten in combinatie met een 
lagere energetische kwaliteit van de woningen. Daarbij hebben we nog € 66.000 aan middelen 
ontvangen van het Nationaal Isolatieprogramma. De totale bijdrage vanuit het Rijk komt hiermee op 
een bedrag van € 373.000. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering 
(SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te 
ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Om ervoor te zorgen dat deze huishoudens zo 
snel mogelijk worden geholpen, moet de uitkering zijn besteed voor 31 december 2024. Het bedrag 
dat niet besteed wordt, wordt door het Rijk teruggevorderd.   
 
Pilot energiearmoede  
In juli 2022 zijn we in de gemeente Goirle gestart met een pilot voor het aanpakken van 
energiearmoede. De gemeente heeft hiervoor samengewerkt met woningcoöperatie Leystromen en 
energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle. Duurzaam Riel Goirle heeft deze pilot energiearmoede 
uitgevoerd. Deze pilot is op 17 november 2022 afgesloten met een slotoverleg waarin de resultaten 
van de pilot zijn besproken.  
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Gedurende deze pilot zijn kleine energiebesparende maatregelen doorgevoerd in enkele 
geselecteerde straten. Met de resultaten van de pilot zijn nieuwe overwegingen gemaakt voor de 
vervolgaanpak van energiearmoede. Hier komen we later in deze raadsinformatiebrief op terug onder 
het kopje “Aanbesteding en plan van aanpak winnende partij Sobolt Energieklus”. Hieronder zullen de 
bevingen en de aanbevelingen uit de pilot benoemd worden.  
 
Pilot energiearmoede: bevindingen 

- Het aantal woningen dat deel heeft uitgemaakt van de pilot: 73. Hiervan zijn 34 woningen 
(47%) geholpen.  

- Het aantal woningen die niets nodig had: 20 (27%).  
- Het aantal woningen waarbij geen contact heeft plaatsgevonden: 18 woningen (25%). 
- Het aantal woningen zonder bewoning: 1 (1%).  
- Verder levert de pilot ook informatie op over de leeftijd van de bestaande witgoed apparaten 

bij de bezochte woningen. Er zijn 33 witgoedapparaten die 10 jaar of ouder zijn. 
- De volgende acties/aanpassingen zijn uitgevoerd in de betrokken woningen: aanbrengen  van 

koelkast thermometers, water besparende douchekop, kraanmondstukken keuken, 
buisisolatie, tochtstrips, radiator folie, brievenborstel, dorpelstrips en ledlampen. De meest 
uitgevoerde maatregelen zijn radiatorfolie en een water besparende douchekop.  

- De gemiddelde kosten van de uitgevoerde acties per geholpen woning: ca € 65,-. 
 
Pilot energiearmoede: aanbevelingen 

- Selectie doelgroep(en) 
Er moet een selectie plaatsvinden van de doelgroep. Aanbeveling is om twee doelgroepen te 
benaderen voor het vervolgproject: 1) bewoners met een relatief lage inkomen en 2) de 
energietoeslag ontvangers.  

- Manier van benadering doelgroep(en):  
De bewoners via een brief van de gemeente benaderen. Inwoner kan zich zelf aanmelden bij 
de uitvoerende partij. De uitvoerende partij neemt vervolgens contact op.    

- Selectie woningen 
De selectie van de woningen is cruciaal voor het bereiken van de bewoners met 
energiearmoede. Kernpunt bij de selectie: het energiegebruik van de woning. Een goede 
indicatie is het energielabel van de woning.  

- Het advies is om tijd in te ruimen voor besparingstips voor de bewoners. Het eigen gedrag 
aanpassen levert vaak een substantiële besparing van energie op. Na bezoek van een 
energieklusser wordt geadviseerd om een flyer met besparingstips achter te laten. 

- Besparingsdoel 
Besparingsdoel formuleren voor het vervolgproject. Zo kunnen acties worden geselecteerd 
die het meeste bijdragen aan het gestelde besparingsdoel. 

- Witgoedregeling 
Op basis van de informatie uit de pilot kan een aanvullende witgoedregeling in Goirle 
worden ontwikkeld.   

 
Vervolgaanpak energiearmoede 
Om erachter te komen waar energiearmoede zich in de gemeente afspeelt, is externe expertise 
ingeschakeld om de data-analyse uit te voeren. HetEnergieBureau heeft de data-analyse voor Goirle 
uitgevoerd. Daarmee hebben we de vervolgaanpak opgesteld, welke begin 2023 breder in de 
gemeente wordt uitgerold. Met behulp van een meervoudig onderhandse aanbestedingstraject 
hebben we een partij gevonden die geschikt is om de vervolgaanpak uit te voeren. Vier partijen 
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hebben meegedaan aan de meervoudig onderhandse aanbesteding. De winnende partij van de 
aanbesteding is Sobolt Energieklus. Deze partij mag voor onze gemeente de vervolgaanpak van 
energiearmoede uitvoeren.  
 
Plan van aanpak winnende partij Sobolt Energieklus 
Met de vervolgaanpak van energiearmoede willen we graag circa 650 inwoners in Goirle die kampen 
met energiearmoede helpen. Op basis van de ervaringen uit de pilot Energiearmoede en de analyse 
van HetEnergiebureau zijn twee doelgroepen geselecteerd: 1) Inwoners die energietoeslag hebben 
ontvangen en 2) Inwoners met  een lage energetische kwaliteit woning en die een relatief laag inkomen 
hebben.  
 
Inwoners uit deze twee doelgroepen kunnen zich gratis aanmelden voor bespaaradvies en installatie 
van energiebesparende maatregelen. Dit zal in twee fasen gebeuren.  
 
Fase 1)  Inwoners die energietoeslag hebben ontvangen (januari – februari 2023) 
Fase 2) Inwoners met  een lage energetische kwaliteit woning en die een relatief laag inkomen 

hebben (maart – mei 2023) 
 
Binnenkort wordt gestart met fase 1. Inwoners die energietoeslag hebben ontvangen, krijgen een brief 
van de gemeente. Daarin staat waarom de inwoners de brief ontvangen en hoe ze zich kunnen 
aanmelden voor een gratis adviesgesprek met Sobolt Energieklus. Nadat deze doelgroep is geholpen, 
kan gestart worden met de tweede fase. Bij de tweede fase ontvangen inwoners met  een lage 
energetische kwaliteit woning en die een relatief laag inkomen hebben eenzelfde brief van de 
gemeente.   
 
Communicatie 
Over energiearmoede en de pilot in het algemeen zal binnenkort communicatie plaatsvinden. We 
communiceren middels een algemeen bericht over energiearmoede, de pilot en deze vervolg actie. Dit 
bericht plaatsen we op de gemeentepagina, op de website en op social media. Sobolt Energieklus 
denkt mee over de communicatieaanpak.  
 
 Bijlagen 
 Geen bijlagen.  
__________________________________________________________________________________ 
 


