
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Beheer  8-9-2022 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

2.1 Tussenbericht afdoening motie 19.01 De sociale energietransitie heeft 
baat bij prioriteit  

Raadslid/commissielid Janneke Barten   

Portefeuillehouder Robbert Berkhout   

 

Motivatie van agendering  

GroenLinks wil dit punt agenderen, omdat we ons zorgen maken over de voortgang van het 
tweede deel van de motie ‘Ook andere mogelijkheden voor de sociale energietransitie middels 
een plan van aanpak prioriteit te geven.’  
 
De motie die is aangenomen in november 2021 is nog steeds zeer actueel. De gasprijzen zijn hoog 
en de noodzaak om energie te besparen is groot, zowel vanwege de klimaatcrisis als vanwege de 
oorlog in Oekraïne. Steeds meer mensen hebben problemen om de energierekening te betalen, 
niet alleen de lagere- maar ook de middeninkomens. Met de winter voor de deur is het essentieel 
dat de sociale energietransitie prioriteit krijgt, zoals in deze motie wordt gevraagd.  
 
Weliswaar is er een Plan van aanpak Energiearmoede en dat is eerder in de Commissie Beheer 
besproken. Maar hiermee wordt maar een klein deel van de huishoudens die kwetsbaar zijn voor 
energiearmoede bereikt. (namelijk alleen degenen die recht hebben op de eenmalige 
energietoeslag en dan ook nog slechts een kwart van deze groep) 
Naar ons idee moet een Plan van aanpak voor de sociale energietransitie meer behelzen, zoals 
actieve voorlichting vanuit de gemeente, persoonlijk advies en ontzorging, zodat het alle inwoners 
die kwetsbaar zijn voor energiearmoede handvaten geeft om met kleine en grotere maatregels 
hun verbruik omlaag te brengen.  
 
Wij willen graag met de commissieleden en de wethouder bespreken 

- Welke groep huishoudens er bereikt zou moeten worden met een Plan van aanpak sociale 
energietransitie 

- Uit welke onderdelen zo’n plan moet bestaan 
- Op welke termijn dit plan uitgevoerd moet worden.  

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft het voornemen om bij de  komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om 
een ter kennisname stuk te bespreken in een volgende commissievergadering.  
Wilt u onderstaand formulier invullen en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende 
vergadering toesturen aan griffiebureau@haarlem.nl  met in de cc. de betreffende 
commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 
 
 

Doel van de bespreking 

Het college vragen om het tweede deel van de motie, een Plan van aanpak sociale 
energietransitie, met urgentie uit te voeren.  
Van gedachten wisselen over:  

- Welke huishoudens er bereikt moeten worden met het plan van aanpak 
- Uit welke onderdelen zo’n plan moet bestaan 
- Op welke termijn dit plan uitgevoerd moet worden.  

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Hun visie te geven op de voortgang van (het tweede deel van) de motie.  
Hun visie te geven op bovenstaande drie punten.  
 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Hun visie te geven op de voortgang van (het tweede deel van) de motie.  
Hun visie te geven op bovenstaande drie punten.  
 
 

 

 

 


