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Onderwerp
Beantwoording vraag Groen Links aan het college over hoe het college denkt de energiekloof te
voorkomen
Kennisnemen van
De beantwoording van de vragen door het college.
Inleiding
In de rondvraag van de raadsvergadering van mei heeft de fractie van Groen Links, n.a.v. de brief die
de Sociale Alliantie aan de gemeenteraad heeft gestuurd, aan het college gevraagd wat zij met de
concrete maatregelen uit de notitie gaat doen.
Kernboodschap
Het college onderkent dat voorkomen moet worden dat de energietransitie alleen betaalbaar is voor
inwoners met een grote portemonnee. Zeker bij het aardgasvrij maken van wijken komt de
energietransitie bij de mensen achter de voordeur. Dat betreft dan niet alleen de vervanging van het
gasfornuis, maar ook de potten en de pannen. Maar het vraagt ook een ander stookgedrag van de
bewoners. Bewoners moeten daarin worden begeleid.
Deze bewoners zijn bij ons bekend. In West Betuwe betreft het ca. 800 van de huishoudens. Vaak
wonen deze geconcentreerd in de verschillende wijken van West Betuwe.
In het artikel van de Sociale Alliantie worden een aantal concrete maatregelen voorgesteld om die
energiekloof te voorkomen. In het collegebesluit kunt u per voorgestelde maatregel lezen hoe het
college hierop denkt in te spelen, of inmiddels al maatregelen heeft genomen.
Consequenties
Het besluit om de inwoners die het betreft financieel tegemoet te komen is een beslissing van de Raad
die t.z.t genomen dient te worden. Mocht zich dit voordoen, zullen wij bij u terug komen met een
advies.
Financiën
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Communicatie
Vooralsnog niet van toepassing.
Vervolg

Bijlage(n)
Brief en notitie aan de gemeenteraad van de Sociale Alliantie.
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