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Signalen & cijfers



Bestaanszekerheid in de knel
• Keuzestress bij betalen huur of energienota. 

Maandbedrag te laag gehouden.

• Maandbegroting inwoners niet meer sluitend na 
afloop vast energiecontract

• Begroting onder bewind geplaatsden niet meer rond 
te krijgen

• Mensen in schuldhulpverlening maken nieuwe 
schulden, wat niet mag!

• Toename huurachterstanden en betalingsregelingen 
in sociale huur

• Statushouders niet meer financieel te ontzorgen

• Medewerkers in de problemen 
door energierekeningen

• Ook middeninkomens en ouderen in de knel

• Bestaande gemeentelijke regelingen niet meer 
toereikend

• Financieel adviseurs Stips lopen over

• Doorstroming opvang naar woning 
stagneert

• Gezondheidsklachten door armoede en 
geldtekort

• Stichtingen en maatschappelijke 
organisaties op omvallen

• Culturele instellingen in de knel door 
inflatie en hoge energierekening

• Bedrijven/ondernemers herstellende van 
covid nu echt in de knel (dreigend 
faillissement)

• Vrijwilligers moeten betaald werk zoeken

• Kinderen zonder goed ontbijt naar school, 
stijging aanmeldingen voedselbanken



Inkomen & energie:
enkele cijfers

• Laag inkomen, hoog gasverbruik

• Kwetsbare groepen inwoners

• Looptijden energiecontracten

• Energielabels woningen



Huishoudens
Laag inkomen, 

hoog gasverbruik

Bron: DEGO-VNG 2021



Bekende aandachtsgroepen inkomen/schulden

Bronnen: CBS, Gemeente Nijmegen, Nibud



Looptijden energiecontracten Nijmegen

O.b.v. Autoriteit Consument & Markt, juni 2022.



Energielabels woningen

Bron: klimaatmonitor/RVO 2021



Praktijkvoorbeelden

• Alleenstaande man in bijstand + WIA in schuldsanering: mag geen 
nieuwe schulden maken, maar termijnbedrag van € 120 naar € 348 !

• Zorginstelling Onder de Bomen, met variabel energiecontract, verwacht 
flinke energie-naheffing over 2022, en flink hogere kosten in 2023

• Verpleegkundige in de bijstand, net uit schuldsanering, duikt weer in 
het rood als energiekosten stijgen naar € 332.

• Oma in de AOW met klein pensioentje krijgt nieuw maandbedrag van 
€ 439 en jaarafrekening van € 2.000. Nu bij een budgetcoach.

• Modaal stel met 2 kids komt 63,- per maand tekort na verdubbeling van 
de energiekosten per maand.

• Uitwonende student huurt in 2021 gemiddeld voor 426,- per maand 
inclusief GWE. Woonlasten stijgen nu fors.

Bron: NVVK + NIBUD



Inkomen & energie: enkele cijfers

SAMENVATTING EERDERE PROBLEEMANALYSE 27 SEPTEMBER 2022

• Energie bij 10% huishoudens al flinke hap uit budget (vergelijk laag inkomen vs. 
hoog gasverbruik)

• Kwart huishoudens financieel kwetsbaar (bekende aandachtsgroepen
inkomen/schulden)

• Minimaal helft heeft al een variabel energiecontract

• Helft woningen niet energiezuinig (energielabel C of lager)

NIEUWE INFORMATIE 18 OKTOBER 2022

• Meerdere energie-intensieve bedrijven (van UMC/Radboud/CWZ en NXP 
tot bakkers)

• Betalingsachterstanden Nijmegenaren bij energieleveranciers: stabiel 
op ongeveer 100 signalen per maand + afsluitingen vinden nog plaats

• Een uithuiszetting kost (maatschappelijk) meer dan 1 ton per jaar (o.a. 
welzijn, tijdelijke opvang)



Probleem-
analyse



Welke programma's worden geraakt?

Begint bij sociaal, maar raakt al onze ambities/portefeuilles



Wat zijn de problemen en wie worden geraakt?



Welke maatregelen 
zien we elders?

• Rijk: o.a. prijsplafond voor 'basisverbruik' energie +
afsluitverbod & betalingsregeling bij wanbetaling. 
Regelingen ondernemers (TEK) nog in ontwikkeling

• EU: inzet op vermindering gasverbruik & afhankelijkheid
Rusland

• Andere gemeenten: van noodfonds tegen uithuiszetting
of afsluiting gas/elektra tot eenmalige extra 
energietoeslag

• Inzet andere partijen zoals woningcorporaties, 
energiebedrijven, welzijnsinstanties



Opdracht crisisteam

Werk scenario’s uit en koppel daar mogelijke 
oplossingsrichtingen aan. Richt je daarbij op de 
inwoners / huishoudens en instellingen / 
bedrijven die ondanks interventies vanuit het 
Rijk acuut in de knel komen. De richtingen 
moeten op de korte termijn verlichting 
brengen en uitvoerbaar zijn.



Scenario's



Factoren van invloed op 
scenario's

• Effectiviteit Rijksmaatregelen: werking prijsplafond 
inwoners, borging afsluitverboden en reikwijdte 
tegemoetkoming energiekosten MKB (TEK).

• Inflatie (incl. energieprijzen): lasten zijn/blijven hoog 
(inflatie 2022: 10-15%, 2023 2,5-5%).

• Weer/temperatuur: KNMI verwacht zachte, iets koudere 
herfst en zachte winter.



Oplossings-
richtingen



Strategie

• (Geldproblemen) voorkomen is beter dan genezen

• Minima generiek (eenvoud), rest individueel (maatwerk)

• Hulp bij voorkeur proactief aanbieden, afwachten

• Zo min mogelijk nieuwe regelingen, bestaande 

structuren gebruiken

• Slim combineren waar mogelijk

• Maximaal benutten partners in de stad

• Uitnutten bestaande taken en lopende beleidsinitiatieven

• Rekening houden met schaamte en stigma

• Rekening houden met ambtelijke formatie (herprioritering?)



Welke 
middelen 

staan tot onze 
beschikking?



Wat doen we onder andere al?

• Energietoeslag ruimer en vervroegd

• Project vroegsignalering schulden

• Ondernemerspunt geldzorgen

• Communicatiecampagne geldzorgen

• Financieel experts in de wijk

• Inzet energiefixers in de wijken & inzet energiecoaches

• Kadobonnen energiezuiniger witgoed voor huurders

• Regionaal energieloket voor advies over duurzaamheidsmaatregelen

• Extra (proactieve) opvang bij lage temperaturen

• Bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering

• Informatieflyer voor medewerkers met geldzorgen



Welke oplossingsrichtingen stellen wij voor?

• Doorbraakfonds voor inwoners: samen met partijen in de stad maatwerk voor 
inwoners die ondanks alle regelingen toch acuut in de knel komen;

• Noodfonds voor maatschappelijke instellingen*: gesubsidieerde instellingen en 
verenigingen met vitaal belang en liquiditeitsproblemen ondersteunen;

• Benutten openbare gebouwen: in met name wijkcentra inwoners warmte, ontmoeting, 
voorlichting en eventueel eten/drinken/koffie bieden;

• Communicatiecampagne: in wijkbladen, website, Brug, socials, ondernemersbladen en 
via instellingen informatie verstrekken over verduurzaming en regelingen;

• Extra eenmalige stimuleringssubsidie voor wijkinitiatieven*: organisaties zoals 
Vincentius en Huis v/d Compassie met ideeën en connecties in de wijken faciliteren;

• Versnelling energiebesparing: er worden al energiefixers en -coaches ingezet in 3 
wijken (+ energieloket), hiermee breiden we de inzet versneld uit;

• Vrije ruimte voor 'overigen-categorie': niet uitgewerkte, maar mogelijk interessante 
ideeën mbt huisuitzettingen, energietoeslag, bijzondere bijstand, duurzaamheid of 
wachtlijsten;
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Welk kostenplaatje hangt hieraan?



Voorstel vragen FAMO 4-11-22

GOVERNANCE

• Hoe kom je als (grote politieke) organisatie snel tot besluitvorming?

• Vragen crises om een crisisaanpak of is crisis tegenwoordig een constante?

BEDRIJFSVOERING

• Hoe maak je budget vrij voor een crisisaanpak (als de begroting als is vastgesteld) (f)?

• Hoe voer je een crisisaanpak uit met deze urgentie en arbeidsmarkt (p)?

• Hoe organiseer je informatievoorziening voor de gemeenteraad (i)?


