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Geacht College, 
 
In onze vergadering van 16 mei 2022 hebben wij bovengenoemd onderwerp besproken. 
De ASD vindt het goed om de energie armoede in beeld te brengen. Uit recent onderzoek is 
gebleken, dat 735 (schatting TNO) huishoudens wonen met energiearmoede. De ASD vraagt 
zich af of dit overeen komt met de doelgroep (alle Bernhezer huishoudens met een laag 
inkomen en een laag energielabel) die de gemeente wil bereiken? Weet de gemeente 
concreet om wie het gaat? Dat is namelijk belangrijk in de aanpak. Kan het voorstel aan deze 
huishoudens worden voorgelegd door bijvoorbeeld een enquête?  

 
De verdeling van de middelen betreft slechts een indicatie. De ASD is vooral benieuwd naar 
de werkelijke kosten. 

 
Overweging ten aanzien van kleine energiebesparende maatregelen:  
Op de vraag of alle huishoudens met energiearmoede de energievouchers of energieboxen 
toegestuurd moeten krijgen adviseert de ASD om gebruik te maken van energievouchers 
omdat we verwachten dat niet ieder huishouden de energiebox gaat gebruiken. 
Energievouchers zijn vrij te besteden, de energieboxen zijn kant-en-klare pakketten. Uit 
onderzoek volgt, dat in Bernheze 735 huishoudens wonen met energiearmoede. 
Energiecoaches en hulp bij de energiebox zijn beschikbaar voor circa 200 huishoudens. Wat 
gebeurt er met de overige 535 huishoudens? Zowel bij vouchers, boxen en coaches stellen 
wij vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van het plan 
 
De ASD vraagt zich ook af of het energieverbruik ook de verantwoordelijkheid is voor de 
huishoudens, of ligt deze geheel bij de gemeente? Meer informatie is gewenst, meer tijd is 
gewenst om bijvoorbeeld voorlichting te geven en coaches in contact te laten komen met de 
doelgroep. Er zal ook aandacht moeten zijn voor huishouden die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, voor kwetsbare huishoudens en andere huishouden met beperkingen. De ASD 
wil graag weten of de gemeente de doelgroep goed in kaart heeft, zeker voor alle acties die 
in de toekomst nog komen gaan. De ASD adviseert om prioriteit te geven aan het verrichten 
van goede analyses. 
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Gelet op duurzaamheid is het van belang om bewustwording bij burgers te creëren en ook 
een beetje de verantwoordelijkheid bij de burgers leggen (voor zover dat binnen de 
doelgroep kan).. 
 
Overweging ten aanzien van witgoedregeling:  
De ASD geeft de voorkeur aan een vergoeding per huishouden. Bij kostendelers of meerdere 
huurders in een woning kunnen namelijk meerdere van dezelfde producten in een woning 
aanwezig zijn.  Daarbij is een vaatwasser is wat ons betreft niet noodzakelijk, tenzij kan 
worden aangetoond dat dit duurzamer is dan een ‘gewone afwas’. 
De ASD wil graag weten of er een samenwerking is met een witgoedhandelaar en of te 
controleren is witgoed dat wordt aangeschaft energiezuinig is. 

 
Verder wil de ASD graag aandacht vragen voor de rol en bijdrage van de 
woningbouwcorporaties. Sommige huizen lekken veel energie of huizen worden ‘niet goed’ 
gebruikt simpelweg omdat mensen het niet weten. 
De Klusdienst uit Vorstenbosch is maar voor een beperkte groep beschikbaar. De ASD wil 
weten of er ideeën zijn om ook bij de andere dorpskernen een klusdienst in te schakelen 
zodat meer huishoudens bereikt kunnen worden. 
 
Tot slot zou het zou wenselijk zijn om een goede actorenanalyse te verrichten waar de 
gemeente de komende vijf jaren mee vooruit kan. Deze zou richting kunnen geven en 
kansen bieden om de personen meer persoonlijk te gaan benaderen zodat bijvoorbeeld ook 
de informatie van de ASD, de Ombudsman, de rechtswinkel, schuldhulpmaatje en andere 
informatie kan worden verstrekt waar deze doelgroep op termijn voordeel uit kan halen. 
Dan lijkt het plan ietwat meer solide en kan ook de praktische uitvoerbaarheid worden 
meegenomen. 
 
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
c.c.: Marije Gerfen en Pim Augustinus. 


