
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
 

INDIENING  

 

Steller vragen: 

 

Anne-Marie Apswoude 

Datum: 

 

26-10-2022 

Onderwerp: 

 

Energiearmoede 

Wijze van beantwoording: Schriftelijk 
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord. 

Indien anders gewenst: 

Graag beantwoorden vóór: 15-11-2022 

Omdat: Commissie samenleving 

 

VRAAG 
HBB vraagt zich af of het college besluit over de energiearmoede wel doelmatig is  

en of dit wel de beste manier is om mensen te helpen? 

 

Evt Toelichting: Inwoners van Heemstede hebben behoefte aan hulp bij de kosten van 

een te hoge energierekening en bij hoe ze kunnen besparen op deze kosten, gaan we dit echt 

voor elkaar krijgen door witgoed te vervangen? We zien ook het vervangen van drogers in het 

stuk staan mensen met een minimum inkomen hebben al vaak geen droger juist omdat een 

droger hoe zuinig ook extra energie verbruikt, dit is echt een luxe witgoed product. 

 

 

ANTWOORD  
De witgoedwissel maakt onderdeel uit van een breed pakket aan maatregelen. Naast de 

energietoeslag van € 1.300 bestaat  het Plan van aanpak energiearmoede. Hierin zijn vier sporen 

opgenomen. Door vier sporen te volgen wordt een zo breed mogelijke doelgroep met een zo breed 

mogelijk pakket ondersteund. We hebben deze aanpak opgezet samen met Haarlem, Zandvoort en 

Bloemendaal om zo gelijke ondersteuning voor deze doelgroep in de regio aan te bieden. Het gaat 

om de volgende vier richtingen: 

• Witgoedwissel voor huurders in eerste instantie via bewindvoerders 
• Verwarmingssysteem efficiënt inrichten voor huurders 
• Energiecoach- en installatieservice voor huurders 
• Isolatie-aanpak voor huiseigenaren met een klein inkomen (nog nader bepalen) 

Bij de witgoedwissel gaat het om een wissel van apparaten die veel meer energie verbruiken dan 

noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat een oude koelkast en/of vriezer is, de wasmachine en de 

wasdroger onnodig veel energie verbruiken. En daarom is de witgoedwissel een onderdeel van het 

Plan van aanpak energiearmoede. Als mensen geen droger hebben, komt dus ook ander witgoed in 

aanmerking. 



Sommigen binnen deze doelgroep kunnen een wasdroger in hun bezit hebben. Bijvoorbeeld om te 

voorkomen dat in veel ruimten in de woning was moet hangen (een vochtige woning is tevens 

ongezond en vraagt veel energie om verwarmd te worden). Mogelijk wordt gekozen voor een 

goedkopere droger die over het algemeen niet energiezuinig is. Daarom is de wasdroger onderdeel 

van de witgoedwissel.   

 

datum: 11 november 2022 

 

portefeuillehouder: Sam Meerhoff 

 


