
 
 

Waalwijk, 12 september 2022 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen op grond van art. 47 RvO/hoe zit het met 

de Energiemaatjes? 
 

 
Geacht college, 
 

Tijdens het kaderstellend debat op 14 juli jl. heeft u een motie van Samen 

Waalwijk ontraden om een extra impuls te geven aan de aanpak van energie-

armoede, c.q. het terugdringen van energiegebruik door de inzet van daartoe 

gekwalificeerde mensen. Uw college zette volledig in op de Energiemaatjes, 

vrijwilligers die kunnen adviseren over eenvoudige maatregelen voor 

energiebesparing. Gelet op de signalen in het debat was het in stemming 

brengen van onze motie op dat moment weinig zinvol. 

Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en we zien een ongekende inflatie 

en stijging van de energieprijzen. Daardoor worden niet alleen mensen met 

lagere inkomens getroffen, ook mensen met middeninkomens worden hard 

getroffen. Het NIBUD verwacht dat 1 op de 3 inwoners in de komende winter in 

de problemen komt. 

In dat licht heeft het ons verbaasd dat midden in de zomerperiode Contour de 

Twern via de eigen kanalen een werving van ‘Energiemaatjes’ startte; overigens 

zonder daarbij gevraagde kwalificaties te melden. Daarom leggen we u de 

volgende vragen voor: 

1. Wat is de reden geweest om de ‘Energiemaatjes’ onder te brengen bij 

Contour de Twern? Zijn er ook andere partijen benaderd? Zo nee, waarom 

niet?  

2. Welke technische expertise heeft Contour De Twern in het opzetten van 

een programma en de technische ondersteuning en begeleiding van 

Energiemaatjes? Wat is het budget wat met de ‘Energiemaatjes’ is 

gemoeid ? 

3. Wat zijn de prestatie-afspraken met Contour De Twern? Hoeveel 

‘Energiemaatjes’ moeten worden ingezet? Binnen welke termijn moet de 

uitvoering starten (met name met het oog op de komende herfst/winter)? 



4. Welke acties onderneemt u als Contour De Twern er niet in slaagt 

voldoende inhoudelijke en technisch onderlegde ‘Energiemaatjes’ weet in 

te zetten? 

5. Voor welke doelgroepen gaan de ‘Energiemaatjes’ ingezet worden? Heeft u 

-gelet op de huidige ongekende inflatie en energieprijzen- in de afgelopen 

periode  een plan B uitgewerkt om met versnelde preventieve maatregelen 

te voorkomen dat (meer) mensen in de problemen komen? Zo ja, welke 

maatregelen zijn dit? 

We realiseren ons dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen. Maar 

de signalen die we van onze inwoners krijgen over stijgende energielasten waren 

in juli al zorgelijk, maar zijn nu alarmerend. Zeker van inwoners die al te kampen 

hebben met financiële problemen en soms in een schuldhulpverleningstraject 

zitten. Één van de voorwaarden is nl. dat er geen nieuwe schulden gemaakt 

mogen worden, wat bij de huidige inflatie en energieprijzen onontkoombaar is. 

Maar ook voor mensen met een hoger inkomen dan 120 % van het 

minimumloon. Zij vallen doorgaans tussen wal en schip.  

Daarom nog de volgende vraag: 

6. Hoe gaat u om met inwoners die in een schuldhulpverleningstraject zitten 

en als gevolg van de inflatie en stijgende energieprijzen niet meer aan de 

voorwaarden kunnen voldoen? 

7. Wat kunt u vanuit het programma energiebesparing betekenen voor 

mensen met een hoger inkomen dan 120 % van het minimumloon? 

 

Graag vernemen we de antwoorden binnen de daartoe vastgestelde termijn. 

Met vriendelijke groet, 

Samen Waalwijk, 

 

Bea de Jongste en Luuk Ottens 

 
 


