Raadsmededeling
Gemeente
--7 Roosendaal
: (
Datum:

L9 juli2022

Van:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Koenraad

Aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

Steller:

W. Molenaar en L. Verstraaten

Zaaknummer: 563152

Ondersteunen & Meedoen, Welzijn & Leefbaarheid, Duurzaamheid, Wonen, Karen Duys, Matthijs van
Kopie aan:

Oosten

Onderwerp:

Aanbesteding aanpak energiearmoede

Bijlage:

Kennisnemen van
De aanbesteding omtrent de aanpak energiearmoede

lnleiding
De energieprijzen zijn sterk gestegen en de verwachting is dat dit in de toekomst doorzet. lnwoners hebben
ondersteuning nodig bij het verlagen van de energielasten. Er ligt een grote urgentie bij huishoudens met
een laag inkomenl. Juist deze doelgroep is lastig te benaderen en is ook niet op één manier te activeren.
Om deze doelgroep te ondersteunen met verlaging van de energielasten gaan we aan de slag met de
middelen vanuit het Rijk.
I

nformatie/kernboodschap

De gemeente Roosendaalwilverschillende interventies plegen om de effecten van energiearmoede zoveel
mogelijk te beperken voor haar inwoners. Omdat alle gemeenten dezelfde opgave hebben, is er onderzoek

gedaan hoe de aanpak bij verschillende gemeenten is ingericht. Om de meeste huishoudens te bereiken
achten wij de volgende acties het meest effectief:

1.
2.
3.

lnzet van een 'fiksbrigade'om laagdrempelige energiemaatregelen te treffen bij inwoners;
Het verstrekken van energieboxen;

Eenwitgoedregeling.

De gemeente Roosendaal is voornemens om middels een aanbestedingsprocedure een opdracht

te

verstrekken voor de uitvoering van deze act¡es. Op het moment van het uitwerken van de aanbesteding zal
het plan van aanpak geconcretiseerd worden. Rekening houdend met de doorlooptijd van deze
aanbesteding is medio oktober bekend wie de opdracht kan uitvoeren. U wordt medio oktober
geïnformeerd over een gedetailleerder plan van aanpak.
Consequenties
Het Rijk stelt €985.715 ter beschikking tot eind 2023.lnjanuari 2022zijn€700.261aan middelen
beschikbaargestelden in juni 2022€285.454. De middelen landen binnen Programma 3. Deze middelen
zijn incidenteel. Vanuit het Rijk worden nu en in de toekomst ook middelen structureel beschikbaar gesteld
voor invulling van het Klimaatakkoord en het Nationaal lsolatieprogramma. Deze middelen zijn niet
specifiek gericht op energiearmoede, maar wel bedoeld om te verduurzamen en energiekosten te verlagen

1 ln de gemeente Roosendaal woonden er in 2020 5200 huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk
sociaal minimum (CB.ï,20221. Blj 3200 huishoudens was sprake van langdurige armoede (4 jaar of langer).

Gebaseerd op de gegevens van de gemeente Drimmelen kunnen we de volgende inschatting maken
lnzet Fixbus: €300,- per huishouden (200 euro per huishouden aan materiaal, 100 euro per
huishouden aan inzet);
Energiebespaarbox: €L00 per huishouden;
Witgoedregeling: nog te bepalen.

L.

2,
3.

Voor bovenstaande acties wordt een opdracht verstrekt middels een aanbesteding. De opdrachtwaarde
van de aanbesteding zal aansluiten op de beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak energiearmoede
(€985.715). Bij de uitwerking van de aanbesteding zal het bedrag van € 985.715 verdeeld worden onder
deze drie regelingen, maar daarvoor zal eerst een nadere analyse gemaakt moeten worden van de
doelgroep. Deze analyse vindt plaats bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak en het opstellen
van de aanbesteding.

Communicatie
Er heeft afstemming plaatsgevonden met verschillende gemeenten binnen RES en De6.
Afstemming heeft plaatsgevonden met Alwel.
Afstemming heeft plaatsgevonden met het Regionaal Energieloket en Stichting Energietransitie

-

Roosendaal (StER).

Vervolg(procedure)

-

De aanbestedingsprocedure wordt in gang gezet. Rekening houdend met de doorlooptijd van deze
aanbesteding is medio oktober bekend wie de opdracht kan uitvoeren.
De aanpak energiearmoede wordt verder geconcretiseerd. De gemeenteraad wordt medio oktober

-

geïnformeerd hierover in de vorm van een raadsmededeling.
Bijlagen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roo
De secretaris,
De bu
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