
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Deadline advies ASD 08-02-2022 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel inzake energiearmoede (memo ter bespreking) 

Corsa nr voorstel  IN22-00155 

Bijlage(n) 
 

Beleidsmedewerker Hans Schocke 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Meindert Leutscher 

Kenmerk ASD ASDB.22.018.05 

 

 

Consultatief advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij een consultatief advies uit over energiearmoede.  
 
Toestandkoming advies 

Op 28 januari 2022 ontving de adviesraad de adviesaanvraag met het verzoek hierop voor 8 februari 2022 een advies 

uit te brengen. Ondanks de toelichting op de notitie door betrokken ambtenaar in de themagroepvergadering 

Participatie op 2 februari 2022 was de gevraagde termijn te kort om tot een regulier advies te komen. Derhalve is de 

reactie van de adviesraad verwoord in dit consultatief advies.  

 

Reactie op notitie Aanpak energiearmoede Best 

De notitie resulteert vooralsnog niet in een regulier advies van de ASDB, mede omdat een groot deel van de 

notitie handelt over landelijke maatregelen met betrekking tot energiearmoede. Afgesproken is dat de 

ASDB wel nu al een aantal aandachtspunten benoemt, waarbij voornamelijk op de uitvoering van landelijke 

én lokale maatregelen wordt gericht. Eventueel kan in het uitvoeringsstadium alsnog een gevraagd dan wel 

ongevraagd advies volgen. 

 

Vooropgesteld moet worden opgemerkt dat de ASDB zich ernstig zorgen maakt over het fenomeen 

energiearmoede en daarvan dan ook een speerpunt zal maken in 2022 en zo nodig langer. Inmiddels 

worden door energiemaatschappijen vaak meer dan dubbele termijnbedragen voorgesteld bij afloop van 

contracten. Voor mensen wiens contract nog enige tijd doorloopt komt een forse verhoging later. 

 

Reactie in willekeurige volgorde: 

 

1.  Vouchers voor energiebesparende maatregelen 

De in de notitie genoemde vouchers voor energiebesparende maatregelen (via contacten bij de 

Voedselbank en Stichting Leergeld) lijken, bij navraag door de ASDB richting haar achterban, niet altijd 

geleid te hebben tot daadwerkelijk gebruik maken van die vouchers door de doelgroep. Dat kan 
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verschillende oorzaken hebben. De vouchers zijn weliswaar persoonlijk uitgedeeld, maar de mensen 

moesten vervolgens zelf via de digitale weg actie ondernemen om ze te ‘verzilveren’. Mensen die digitaal 

en/of taalkundig minder of niet vaardig zijn, hebben wellicht de vouchers niet te gelde gemaakt. Verder is 

gebleken dat meer eigenaren van koopwoningen dan huurders van woningen de vouchers hebben 

gebruikt. Het verdient aanbeveling om de rechthebbenden digitale ondersteuning aan te bieden van een 

ambtenaar/schuldhulpverlener of aanverwant. 

 

2.  Uitvoering landelijke maatregelen 

Zoals eerder opgemerkt zal uitvoering van de landelijke maatregelen niet tot veel problemen leiden, zij het 

dat het ook dan zaak is om kritisch te volgen of de maatregelen ten gunste komen van hen die er het 

meeste recht op hebben, respectievelijk die ondersteuning ook echt nodig hebben. 

 

3. Lokale aanpak 

Met betrekking tot de lokale aanpak is het zaak om, met urgentie, te komen tot een plan van aanpak. Ook 

hier moet de gemeente nauwkeurig volgen of de ondersteuning daar terecht komt waar die het meest 

nodig is. Het is en blijft lastig om alle mensen die de steun goed kunnen gebruiken als minder 

draagkrachtigen, te vinden. De ASDB geeft de suggestie om niet overmatig veel energie te steken in het 

detecteren van de doelgroep zelf, maar wel energie te steken in het communiceren met mensen in Best die 

mensen uit de doelgroep kennen en hen kunnen voordragen voor ondersteuning, respectievelijk hen 

kunnen helpen deze aan te vragen. 

 

4. Verduurzamen woningen 

Het verdient aanbeveling om verhuurders van (sociale) huurwoningen in de categorie waarin de doelgroep 

die wordt gezocht, met de nodige drang en dwang aan te sporen de door hen verhuurde panden te 

verduurzamen. Dat kan door middel van het aanbrengen isolatie, warmtepomp, zonnepanelen etc.  

 

5. Extra huurkosten warmtepomp en zonnepanelen 

Een laatste punt betreft de maandelijke extra huurkosten voor warmtepomp en zonnepanelen gerealiseerd 

in/op relatief nieuwe huurwoningen in Best. In de periode 2010-2015 zijn voor het aanbrengen van deze 

voorzieningen forse subsidies verstrekt door de overheid. Vraag is dan ook of die extra huurkosten 

(volledig) gerechtvaardigd zijn. Gaarne aandacht voor de mogelijkheid om deze extra huurkosten naar 

beneden bij te stellen. Bovendien; de zonnepanelen worden blijkbaar niet elk jaar gereinigd, hetgeen zorgt 

voor snellere afname van de capacitiet van de panelen. 

 

 

N.B. Vanuit de achterban werd door een vrijwilliger van de Voedselbank aangegeven dat een eind vorig jaar 

opgestarte actie om minder draagkrachtigen een voordeliger gastarief toe te kennen alleen gold voor 

mensen die de 75-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Helaas kon deze bron zich niet meer herinneren 

welke actie het betrof. “Er deden meerdere Nederlandse gemeenten aan mee, waaronder Best. Na me 

telefonisch te hebben aangemeld, werd ik later teruggebeld door een adviesbureau die me inderdaad een 
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behoorlijk voordeliger gastarief voorspiegelde. Toen ik mijn geboortedatum moest opgeven, was de 

laconieke reactie; “Daar bent u dus te oud voor, helaas”. Ik was zeer teleurgesteld”. 

Deze ervaring is ook besproken in het gesprek van 2 februari 2022.  

 

 

Graag vernemen wij uw reactie op deze aandachtspunten. 

 

 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 7 februari 2022 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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