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Aanleiding 



Inhoud

Oorlog in de Oekraïne

Inflatie

Energiecrisis als realiteit – energiearmoede 
als gevolg

Haperende reactie rijk met maatregelen

Bestuurlijke behoefte om (snel) te handelen

Aanleiding



• Formuleren bestuursopdracht

• Verkenning welke maatregelen we altijd al inzetten

• Onderzoek naar welke acties we verder zouden kunnen ondernemen

• Inrichten projectorganisatie met stuurgroep en projectgroep

• Keuze voor inrichten eerste en tweede tranche

• Richten op korte termijn hulp (inhoudelijk gaat Chandre daar straks op in)

• Ook richten op maatregelen voor de lange termijn (inhoudelijk gaat Chandre daar straks op in)

Bestuursopdracht



Het pragmatische kader
(basis voor financiële compensatie)

• Geen directe inkomenspolitiek – dat is voor het rijk

• Maatregelen kiezen in aanvulling op rijksbeleid

• Aansluiten of versterken al in gang gezette maatregelen

• Vooral ook prikkel tot duurzaamheidsmaatregelen 
behouden

• Geen maatregelen initiëren die ons juridisch in de 
problemen brengen

• Geen open eind regelingen – financieel lastig

• Veel monitoren (uitvoering maatregelen), gesprek aangaan 
en adaptief handelen

Kaderstelling



Pakket Maatregelen

• Door voorlichting en communicatie over regelingen (die gevolgen energiecrisis en armoede 
compenseren) de toegankelijkheid bevorderen en het maken van een communicatieplan.

• Inzetten van mogelijkheden om bijzondere bijstand in individuele gevallen toe te passen.

• Inzetten van mogelijkheden tot verruiming gebruik lokaal noodfonds.

• Het intensieve contact met maatschappelijke organisaties en bedrijven voorlopig frequent 
organiseren, de vinger aan de pols houden en monitoren of en hoe deze organisaties en 
bedrijven het hoofd kunnen bieden aan de energiecrisis.

• Het bestuur van het sportcentrum verzoeken het sportcentrum voor mensen die daar willen 
douchen (badhuisfunctie) open te stellen.

• Inzetten van subsidieregeling voor initiatieven die inwoners uit de schulden en/of armoede 
krijgen.

• Doorvoeren van Quick wins en versnellen op het vlak van duurzaamheid bij accommodaties 
in eigen beheer (zoals verlichtingssensoren, tochtstrippen, radiatorfolie, aanbrengen 
zonnepanelen en ledverlichting, etc.).

Eerste tranche



Projectleider

Projectlijn Inwoners

Projectlijn Maatschappelijke organisaties

Projectlijn Bedrijven

Communicatie

Bestuursadviseur

Voorstellen project team

Toelichting projectlijnen

Chandre Nandoe

Jesse Westerbeke

Ardwil Goedegebuur

Ninetta Lorenc

Anton Masteling

Marcel Smit



Doelgroepen

Doelgroep: Alle inwoners

Focus ligt op maatregelen en 
regelingen voor inwoners die het 
moeilijk hebben

Bewustwording van 
energiebesparende maatregelen 
voor alle inwoners

Indirecte focus op modaal en 
bovenmodaal door het zoveel 
mogelijk in stand houden van de 
sociale basisinfrastructuur

Neveneffect is de invloed van de 
sociale basisinfrastructuur op de 
sociale cohesie. 



Diverse maatregelen Gedaan!

2022 Q4

Overleg netwerk bijeenkomst energiearmoede

Sterk Portret (Hulp Portraits)

Ontwerp Sociale kaart bij financiele problematiek

Geldfit 

Extra Boost campagne Geldfit 11-10 t/m 15-10

Netwerkontbijt over armoede

Bijeenkomst effecten energiecrisis voor sportorganisaties

Start badhuisfunctie 

Informatieavond Grip op je geld

Cadeaubonnen verduurzaming 60 euro voor huurders 

Cadeaubonnen verduurzaming 60 euro voor woningeigenaren

Inzet De Energiehulp

Brief naar inwoners met regelingen en mogelijkheden

Brief naar ondernemers met regelingen

Via ASFP inzet van een noodfonds voor energierekeningen van particulieren

Gesprekken gevoerd met Sportorganisaties/Sportcentrum

Gesprekken gevoerd met Culturele organisaties

Gesprekken met 'ontmoetingsplaatsen'

Gesprekken met Kerken

Collegebesluit aanpassing tarifering gebruik velden

Collegebesluit aanpassing huurindexatie 2023

Eerste scan verduurzaming gemeentelijke accommodaties

Verkenning naar het ontwikkelen van een data rapportageformat energiecrisis

Voorstel van kerken aan kerkleden om vergoeding rijk te storten bij ASFP



Overzicht uitgaven tot nu toe

Uitgaven tot nu toe

Vanaf 2023 personeelskosten
Evt. Maatregelen op basis van inventarisatie
Eerste signalen

Uitgaven Energiecrisis en armoede

Omschrijving Kosten

Verspreiding energiecrisis brieven 3.680,00€            

Promotiekosten badhuisfunctie 970,00€                

Organisatiekosten bijeenkomsten sport & cultuur 165,00€                

Badhuisfunctie kosten 2022 6.600,00€            

TOTAAL 11.415,00€          



Wat gaan we doen!

Inwoners

Wanneer Inzet / Inspanning

Q1 Badhuisfunctie

Q1 Start Sport & Cultuurfonds

Q1 Overleggen over het bereiken en behoeftes inwoners migratieachtergrond 

Q1 Uitwerking subsidieregeling werktitel 'hulp inwoners via maatschappelijke partners'

Optie Updaten website ASFP voor verbetering toegankelijkheid aanvragen

Q 1 - Feb Geldkrant uitgave

Q1 - Jan 1 digitale vindplek met regelingen op papendrecht.nl

Q1 Verkenning fysiek wijkgericht loket Dichtbij de inwoners

Maatschappelijke organisaties Sport/ cultuur/ verenigingen/ kerken

Wanneer Inzet / Inspanning

Q1 2023 - Jan Verkenning inzet energiescan en hulp sportorganisaties 

Q1 2023 -Jan Vervolggesprekken ondersteunen inkoop zonnepanelen sportorganisaties

Q1 2023 - Jan Workshops duurzaamheid voor sportverenigingen

Q1 2023 - Feb Overleg sportorganisaties invloed ledenbestand

Q1 2023 Voorbereiding SPUK Sportcentrum

Q1 Advisering aan culturele organisaties m.b.t. energiebesparende maatregelen

Q1 Diverse gesprekken met 3 culturele organisaties - Financiele situatie etc

Q1 Start Sport & Cultuurfonds

Q1 Verfijning en onderzoek verduurzaming gemeentelijke panden

Duurzaamheid

Wanneer Inzet / Inspanning

Q1 Inzet energiehulp

Q2 Energiehulp vanuit Woonkracht10

data n.t.b. Energiefixers vanuit het Regionaal Energieloket

data n.t.b. Extra ondersteuning energiebesparing detailhandel

data n.t.b. Witgoedregeling

data n.t.b. Aanpak Nationale Isolatie Programma

Bedrijven

Wanneer Inzet / Inspanning

Q1 Aanpak bewustwording MKB middels Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid 

Onderhouden van reguliere contacten winkel- en ondernemersverenigingen



Digitale vindplek

Toelichting maatregelen

Badhuisfunctie

Subsidieregeling

Waarom niet eerder?



Dichtbij de inwoner

Schaamte en het doorbreken hiervan

Niet alleen informeren maar ook activeren

Gedachte is om fysiek naast de inwoner te staan

middels een loket i.s.m. de wijkteams

Verkenning wordt gedaan

Communicatie



Vastgoed - energiearmoede

Verduurzaming gemeentelijke panden

Quick wins hierbij zijn: 

Zonnepanelen

Led verlichting

Beweging sensoren 

Kleine maatregelen als tochtstrip enz.

Uitvoering mogelijk in 2023

- Gemeente investeert in 
verduurzamingsmaatregelen

- Bekostiging d.m.v. huurverhoging
- Besparing voor huurder is groter dan 

de huurverhoging

Doorkijk
Separaat

Voorstel & besluit



IDEEEN ZIJN WELKOM

DANK



DANK VOOR DE AANDACHT 
EN DE BETROKKENHEID


