
 

 
AMENDEMENT Haarlemse woningeigenaren met een kleine beurs niet in de kou! 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022, 
 
In beraadslaging over de Programmabegroting 2023-2027, 
 
Gelezen:  

• “We richten ons op een isolatie-offensief en op het voorkomen van energieverspilling. We 
stimuleren samen met het Rijk verhuurders en eigenaren hun woningen te isoleren en 
energieverspilling te voorkomen.” (coalitieakkoord blz. 7) 

 
Constaterende dat 

• De energietoeslag van 1300 euro per jaar in 2022 en 2023 alleen gaat naar mensen met een 
inkomen tot 130% van de bijstandsnorm; 

• Haarlem daarnaast zo’n 250 huizen van eigenaren met een HaarlemPas (inkomen tot 
130%) een subsidie van zo’n 2000 euro wil geven voor de isolatie van hun huis; 

• Haarlemse huiseigenaren met een inkomen net boven de 130% en weinig vermogen een 
groot risico lopen op geldproblemen door de gestegen energieprijzen; 

• Deze Haarlemmers geen energietoeslag van 2x1300 euro krijgen en niet in aanmerking 
komen voor de isolatiesubsidie; 

• In Haarlem naar schatting 1453 huishoudens met een inkomen tot 150% eigenaar-bewoner 
is; 

• 84% van de woningen in Haarlem van voor 1994 is en deze woningen vaak nog niet goed 
geïsoleerd zijn; 

• De veel kleinere gemeente Zutphen 360 huizen van voor 1994 van eigenaar-bewoners met 
een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kosteloos isoleert door spouw-, gevel-, dak-, 
vloer en/of glasisolatie eventueel met vervanging van het kozijn en/of ventilatie1 

 
Overwegende dat: 

• Haarlem naar het voorbeeld van Zutphen meer huiseigenaren zou kunnen ondersteunen met 
het snel isoleren van de woning; 

• Een subsidieregeling met als voorwaarde dat de isolatiemaatregelen binnen een jaar worden 
genomen een positieve prikkel kan zijn om snel maatregelen te nemen; 

• Met een extra budget van 500.000 euro het aantal Haarlemse woningen dat in 2023 middels 
de subsidieregeling kan worden geïsoleerd kan worden verdubbeld; 

 
BESLUIT 
De subsidie voor woningisolatie op korte termijn beschikbaar te stellen voor alle huiseigenaren 
met een inkomen tot 150% (inclusief vermogenstoets voor eigenaren met inkomen boven de 
120%), en hiervoor in eerste instantie maximaal 500.000 euro extra beschikbaar te stellen en dit 
te dekken uit het positieve saldo van baten en lasten; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 

 

 
1 https://nos.nl/artikel/2447935-zutphen-verduurzaamt-360-huizen-in-de-strijd-tegen-energiearmoede  
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