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Geachte leden van de raad, 

 

 

Op 29 maart 2022 ontving u een raadsinformatiebrief (026-22) over het Plan van aanpak 

energiearmoede. In deze brief informeerden wij u over de diverse maatregelen die 

genomen worden om de gevolgen van de energiearmoede te verzachten.  Wij gaven aan 

dat de gemeente  Waalwijk een specifieke uitkering (SPUK) aanpak energiearmoede heeft 

gekregen van € 381.716. Deze SPUK is bedoeld voor  huishoudens met een laag inkomen 

in combinatie met het bewonen van een woning met een lage energetische kwaliteit. Door 

middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over stand van zaken over de inzet 

van deze SPUK uitkering. 

 

Versnelde uitbetaling tweede SPUK uitkering 

Omdat het probleem energiearmoede steeds urgenter wordt heeft het kabinet besloten de 

toegezegde middelen voor de tweede tranche versneld uit te betalen. Op 29 juni 2022 

heeft de gemeente Waalwijk een tweede SPUK  toegekend gekregen van € 554.736. Voor 

de aanpak energiearmoede (nemen van kleine maatregelen)  is vanuit de beide specifieke 

uitkeringen  een bedrag van  € 936.432 beschikbaar.  Vanuit de septembercirculaire 2021 

is er een bedrag van € 114.000 beschikbaar voor het nemen van maatregelen om het 

energieverbruik terug te dringen.  

 

Wat houdt het Project Energiemaatje Waalwijk in ? 

Energiemaatje is een project gericht op het terugdringen van energieverbruik door het 

aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen en in te zetten op bewustwording.  

 

De energiemaatjes zijn vrijwilligers die, onder begeleiding van ContourdeTwern inwoners 

ondersteunen. Het project heeft vier actielijnen: 

 

1. Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. De gemeente stelt een 

voucher van maximaal € 150 per huishoudens beschikbaar voor de aanschaf van 

materiaal. Er worden diverse producten aangeboden en de inwoners maakt een keuze. 

Het materiaal kan via een speciale webwinkel of lokale bouwmarkt worden aangeschaft.  

2. De witgoedregeling voor het vervangen van oude energie slurpende apparaten door 

een apparaat met een hoog energielabel ( tenminste B). Hiervoor wordt een voucher 



 

 

 

 

beschikbaar gesteld van maximaal  € 550. De inwoners bepaalt zelf hoe de voucher 

besteed wordt. Er is een keuze uit een koelkast, vriezer, wasmachine of wasdroger.  

3. Het bieden van ondersteuning bij het kiezen, aanvragen van de voucher en het 

aanbrengen van de energiebesparende maatregelen.  

4. Inzetten op energiebewust gedrag door het geven van tips en voorlichting.  

 

De inzet van het energiemaatje is met name gericht op actielijn 3 en 4. We streven er naar 

om minimaal 15 energiemaatjes te werven. Met dit aantal verwachten we dat er voldoende 

ondersteuning beschikbaar is.  

 

Wie komt er in aanmerking voor een aanbod Energiemaatje? 

 

• Woning met een laag energielabel 

Er kunnen 1.200 huishoudens deel nemen aan het project Energiemaatje. Er moet sprake 

zijn van het bewonen van een woning met een laag energielabel in combinatie met het 

hebben van een laag inkomen.  

 

Bij het bepalen van de wijken met veel woningen met een slechte energetische kwaliteit 

in combinatie met het hebben van een laag inkomen wordt gebruik gemaakt van de data 

van PON Telos en TNO. Op basis van deze data hebben wij de volgende focuswijken 

benoemd: Antoniusparochie, Baardwijk, Bloemenoord, Laageinde en Zanddonk. In overleg 

met Casade wordt gestart in de wijk Baardwijk. Baardwijk is daarom tevens de pilotwijk.   

 

• Laag inkomen 

Om de projectkosten zo laag mogelijk te houden is de keuze gemaakt om een koppeling 

te maken tussen een woning met laag energielabel en het ontvangen van een 

energietoeslag via Baanbrekers. Het voordeel hiervan is dat er een inkomenstoets heeft 

plaatsgevonden en dat er dus geen rekening gehouden wordt met kosten voor het 

uitvoeren van een inkomenstoets.    

 

Bij het bepalen welke huishoudens benaderd worden met een aanbod via het project 

Energiemaatje is rekening gehouden met het volgende: 

 

1. Het doel van de SPUK waarbij een combi moet zijn met een woning met een laag 

energielabel en een laag inkomen.  

2. Deelname aan het Project Energiemaatje gericht aan te bieden in de wijken met veel 

lage inkomens en veel woningen met een lage energetische kwaliteit.  Voor het bepalen 

van deze wijken wordt gebruik gemaakt van de data van PonTelos en TNO.  

3. De selectie van de wijken af te stemmen met Casade omdat Casade in een aantal 

wijken de woning verduurzaamt waardoor de woningen een a+ label gaan krijgen. Bij 

de selectie wordt bij voorkeur de wijken gekozen die nog niet in het vizier zijn bij 

Casade. 

 

Zijn er risico’s verbonden aan dit project? 

 

• Oneigenlijk gebruik van de vouchers 

Het is mogelijk dat de vouchers of de aangeschafte spullen worden weggegeven of 

verkocht. Met de inzet van een energiemaatje is dit risico klein. Om het risico verder te 

verkleinen wordt gewerkt met vouchers op naam en adres. Bij de witgoedregeling geldt 

dat het oude apparaat ingenomen wordt en op milieuvriendelijke manier wordt verwerkt. 

Het is niet voor 100% uit te sluiten dat er oneigenlijk gebruik gemaakt kan worden van de 

vouchers, maar we kiezen er niet voor om een controlesysteem hiervoor op te zetten. 

Hierdoor houden we de kosten van de uitvoering zo laag mogelijk.  We gaan ervan uit dat 



 

 

 

 

het hebben van woning met een hoog energieverbruik en een laag inkomen een financiële 

prikkel is om de energiebesparende maatregelen in de eigen woning aan te brengen.  

• Kans op terugvordering 

Er moet voldaan worden aan de voorwaarden en de indicatoren gesteld door het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het Ministerie kan budget terugvorderen 

als hier niet aan voldaan wordt. 

Hoe lang loopt het project Energiemaatjes?  

Het project Energiemaatje start per 1 oktober en heeft een looptijd van 15 maanden tot 1 

januari 2024. 

Met wie wordt samengewerkt ?Er wordt samengewerkt met ContourdeTwern, Casade, 

Baanbrekers, het Regionaal Energieloket en Groupcard.  Het project wordt ook onder de 

aandacht gebracht bij organisaties die bij mensen “achter de voordeur” komen zoals 

teamWijZ, nutsbedrijven etc. 

In de verwachting u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 
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