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Geacht college 
 
In de vergadering van de adviesraad sociaal domein op woensdag 2 maart 2022 is  gesproken over de 
hoge energieprijzen, de steeds maar oplopende prijzen voor levensonderhoud (inflatie) en de 
consequenties daarvan voor burgers met de laagste inkomens. De leden van de adviesraad hebben 
hun zorgen gedeeld en hebben zich afgevraagd welke rol de gemeente hierin kan spelen. 
Gezien de huidige ontwikkelingen zien we met name de energieprijzen de pan uit rijzen. We 
constateren dat dit logischerwijze vooral de mensen met de laagste inkomens treft die vaak ook nog 
eens wonen in de meest slecht geïsoleerder huizen waardoor het deze groep vaak dubbel treft. 
 
De adviesraad heeft kennisgenomen van een initiatief vanuit de formulieren brigade om met name 
huurders voor te lichten over zuinig omgaan met energie. Soms blijkt, dat door het aanbrengen van 
kleine aanpassingen zoals radiator folie, tochtband , een waterbesparende douchekop, er al veel 
bereikt kan worden.  
Opgeleide energie coaches kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. 
Het reeds bestaande energieloket en Welzijn rivierstroom zijn inmiddels ook betrokken bij dit 
initiatief. 
De Adviesraad adviseert U de organisatie alle support te geven die mogelijk is en te zorgen voor een 
goede inbedding in de organisatie van de gemeente Rhenen.  
 
Ook vraagt de adviesraad aandacht van het College voor de uitvoering Tegemoetkoming 
Energiekosten voor de laagste inkomens. Er dreigen op dit moment al schrijnende situaties te 
ontstaan waardoor er sprake is van een armoedeval en wordt de kans op problematische schulden 
vergroot.  
Er is dus haast geboden bij de uitvoering van deze regeling. Wij vragen U te overwegen of de 
gemeente een voorschot kan nemen alvorens de Rijksoverheid de middelen hiervoor beschikbaar 
stelt.  
De Adviesraad Sociaal  Domein is van mening dat alles in het werk gesteld moet worden opdat onze  
kwetsbaarste medeburgers niet nog meer in de problemen komen. 
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