Aanpak energiearmoede in
de gemeente Helmond
Wat is energiearmoede?
Energiearmoede houdt in dat een (te) groot deel van het inkomen aan energie wordt
besteed, wat ertoe kan leiden dat men noodgedwongen inlevert aan comfort. Door de
stijgende gasprijzen is de energierekening voor huishoudens met een lager inkomen
nog moeilijker te betalen. In Helmond gaat het om 9.600 huishoudens, zowel huur- als
koopwoningen. Om energiearmoede tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Zowel

?

binnen de gemeente als in samenwerking met jullie, onze ketenpartners. Samen zoeken we
naar kansen om armoede te bestrijden en het energieverbruik terug te dringen.

Aanpak tegen energiearmoede
We nemen verschillende maatregelen in de aanpak tegen energiearmoede.
Naast eenmalige oplossingen, geven we de voorkeur aan oplossingen die structureel zijn:
• het vergroten van bewustwording van huishoudens om daarmee een energie- en kostenbesparing te realiseren;
• verduurzamen en isoleren van woningen, zodat het energieverbruik structureel daalt en de transitie naar andere
energiebronnen dan gas stimuleert;
• verlichtende maatregelen die de betaalbaarheid van energie voor huishoudens vergroten. Hiermee lossen we het
achterliggende probleem niet op. We zijn ons er van bewust dat dit vraagstuk onderdeel is van een groter aandachtsgebied
vanuit armoedebestrijding.
Op de achterzijde brengen we in beeld welke drie maatregelen de gemeente Helmond neemt om huishoudens met een lager
inkomen te ondersteunen.
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Energietoeslag voor lage inkomens
Huishoudens met een lager inkomen (tot 120% bijstandsnorm) krijgen een energietoeslag
van €1300. Inwoners met een gemeentelijke uitkering hebben hierover in april een brief
ontvangen en €800 op de rekening gestort gekregen. De extra €500 wordt uiterlijk eind
augustus vanzelf op de rekening gestort, hierover ontvangen zij nog een brief. Inwoners
hoeven dit niet extra aan te vragen. Inwoners zonder inkomensverklaring maar wel met een
laag inkomen, kunnen de toeslag aanvragen via: www.helmond.nl/energietoeslag. Dit geldt
ook voor gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen.

Advies incl. energiebesparende voorzieningen.
Huishoudens met een lager inkomen (tot 150% bijstandsnorm) kunnen via:
www.energiehuisslimwonen.nl/initiatieven/haal-meer-energie-uit-je-huis
een gratis adviesgesprek incl. energiebesparende voorzieningen aanvragen. Dit zijn
voorzieningen zoals tochtstrips, radiatorfolie, waterbesparende douchekop en ledlampen.
Een bespaarcoach van het Energiehuis Slim Wonen komt bij de inwoner langs voor advies
en kan de voorzieningen meteen aanbrengen. Onderdeel van deze aanpak is ook het
verstrekken van een slimme energie-app, waarmee bewoners inzicht kunnen krijgen in hun
energieverbruik en de besparing die ze doen.

Basisisolatie voor koopwoningen.
Huishoudens met een lager inkomen (tot 150% bijstandsnorm) die in een koopwoning
wonen, bieden we een structurele oplossing voor de verduurzaming van hun woning. In
eerste instantie kiezen we voor gespikkeld bezit (dus koopwoningen tussen huurwoningen)
waarin we in samenwerking met de woningcorporaties betrokken worden bij
renovatietrajecten. We ontzorgen de inwoners door voor hen de voorzieningen in te kopen
en aan te brengen.
Wat kunnen we met elkaar betekenen voor inwoners van de Gemeente Helmond?
Om inwoners met energiearmoede te ondersteunen hebben we jullie hulp nodig. Om hen te bereiken, te adviseren en de
voorzieningen uit te voeren. We zullen vanuit de gehele keten met elkaar vorm moeten geven aan deze 3 pijlers. Aarzel niet om
contact op te nemen.

Contact of vragen:
Vragen over energietoeslag: 14 0492 optie 2, zorgpoort@helmond.nl
Vragen over adviesgesprek bespaarcoach en voorzieningen: Hanneke Theuws, 06-28381910, hanneke.theuws@helmond.nl ,
Vragen over basisisolatie voor koopwoningen: Steven Rooijmans, 06-42828003, s.rooijmans@helmond.nl
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