R a a d vo o r M a at s c h a ppe l ij k e
e n D e m o g r a fi s c h e O n t w i k k e l i n g
De RMDO is een bij verordening ingestelde onafhankelijke adviesraad
voor de gemeente Sluis en haar inwoners. Het doel van deze raad is,
gevraagd en ongevraagd, om advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de hoofdlijnen van
het te voeren gemeentelijk beleid op alle relevante actuele onderwerpen.

Energiearmoede

Dit onderwerp of een afgeleide ervan, komt men de laatste tijd vaak
in alle media tegen, door het verband met de mogelijke schaarste en
toekomstige tekorten aan fossiele brandstoffen.
In dit artikel gaat het over de verontrustend gestegen kosten voor
energie in het dagelijks gebruik. Deze kunt u zelf vaststellen, maar
vervoerskosten, productiekosten, research, huishoudelijk verbruik,
comfort en onze dagelijkse boodschappen zijn allemaal afhankelijk
van deze energiebronnen. En hoewel er kleine veranderingen en wettelijke aanpassingen op komst zijn, bepalen de behoefte en de vraag
naar deze fossiele brandstoffen nog steeds de wijze waarop wij ons
dagelijks leven inrichten.
Dat deze prijsverhogingen enorme invloed hebben, merken we allemaal, maar de categorie binnen onze samenleving die al moest
rondkomen met het minimum en geen financiële reserves heeft, zal
hierdoor hard worden getroffen, waardoor het begrip energiearmoede
een reëel nieuw feit is.
Recent verscheen een aantal rapporten, onder andere van de Nederlandse Bank en TNO, waarin de relatie tussen energietransitie en energiearmoede is gelegd.
“Energiearmoede is een term die wordt gebruikt voor huishoudens die meer dan tien procent van hun besteedbaar inkomen
moeten uitgeven om hun woning voldoende te kunnen verwarmen en om prettig te kunnen wonen.”
Veel huishoudens zullen trachten deze kosten te beperken door minder
te gaan verbruiken, maar vergeten dat dit ook invloed kan hebben op
hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De studie van TNO laat zien dat energiearmoede in de provincie
Zeeland en dus ook in de Gemeente Sluis aanwezig is. De overheid
heeft, op grond van deze ontwikkelingen, maatregelen genomen en
wil deze categorie inwoners via een eenmalige bijdrage van € 800,=
tegemoetkomen. Via een andere maatregel wil men woningverbetering
ondersteunen (bijvoorbeeld isolatie), hetgeen automatisch zal leiden
tot verlaging van het energieverbruik. Om deze beschikbare gelden
efficiënt en doelmatig te besteden moeten er keuzes worden gemaakt.
De gemeente Sluis heeft de RMDO daarom gevraagd mee te denken
over deze te maken keuzes
Alhoewel de RMDO niet voor inkomenssubsidiëring is, kan in ons voorstel deze financiële impuls toch leiden tot een merkbare verbetering
binnen een gedeelte van het huidige woningbestand.
In het advies van de RMDO aan de gemeente zijn een aantal categorieën van huishoudens benoemd die in aanmerking kunnen komen
voor deelname aan dit project.
We realiseren ons dat wij door ons advies mogelijk andere doelgroepen teleurstellen; het is dan ook aan het college en de raad van Sluis
om gezamenlijk tot een goede verdeling van de beschikbare gelden
te komen.
Het uitgebrachte advies kunt u nalezen op onze website:
www.rmo-sluis.nl.
Reacties kunt u mailen naar: secretariaat.rmdo@gmail.com

