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Met deze mededeling informeren we u over extra inzet van de Fixbrigade Huizen voor de 
aanpak energiearmoede. Met deze extra inzet streven we ernaar dat alle aangemelde 
huishoudens binnen de door het rijk gestelde termijn (31 december 2023) een bezoek van de 
Fixbrigade hebben gehad. 

Aanpak energiearmoede 

De gemeente Huizen ontvangt van het rijk een specifieke uitkering (SPUK) van in totaal 
€ 671.442, bestemd voor het aanpakken van energiearmoede via energiebesparing. 
Hiervoor hebben we een lokale aanpak ontwikkeld, met als doel om huishoudens met 
energiearmoede te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. 
Hiervoor bieden we een keuze tussen hulp-aan-huis van de ‘Fixbrigade Huizen’ of zelf doen 
door gebruik te maken van een voucher t.w.v. 250 euro voor kleine energiebesparende 
maatregelen (Energie Kado). Alle huishoudens die in 2022 de energietoeslag toegekend 
hebben gekregen, ontvangen een aanbod voor het treffen van energiebesparende 
maatregelen. 

Stand van zaken  

De aanpak is gebaseerd op een maximum van 1500 huishoudens die energietoeslag 
ontvangen. We weten nu dat in totaal 1827 energietoeslagen zijn toegekend in Huizen. 
Daarvan moeten nog 175 adressen aangeschreven worden over deze aanpak 
energiearmoede. Dit zijn de huishoudens die na 1 november 2022 energietoeslag toegekend 
hebben gekregen. Dit aantal wordt mogelijk nog hoger, omdat er ook na 1 januari 2023 
adressen bijkomen.  

Hoge respons 

Ook zien we dat hulp-aan-huis in de vorm van de Fixbrigade erg populair is. We hebben in 
totaal 383 aanvragen voor Fixbrigade ontvangen (d.d. 1 februari 2023). De Fixbrigade heeft 
ruimte voor 330 woningen. Het gevolg is een wachtlijst en een overschrijving van 53 
huishoudens. Dat is nog zonder de 175 huishoudens die we nog niet hebben 
aangeschreven. Als hier eenzelfde soort respons op komt (circa 21 procent), dan neemt dit 
aantal met 36-38 woningen toe. 
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Meer tijd per woning nodig 

Nu de Fixbrigade een paar maanden draait, blijkt dat het team per woning gemiddeld meer 
tijd kwijt is dan oorspronkelijk bedacht. Dat is vooral te verklaren door de staat van de 
woningen. 

Online spoor blijft achter 

Het online spoor (Energie Kado t.w.v. 250 euro) blijft nog erg achter. Er is ruimte voor 1170 
vouchers/huishoudens. Daarvan zijn 139 vouchers gebruikt (d.d. 5 februari 2023). (28.492 
euro gerealiseerd versus 100.000 euro begroot). Tot 31 december 2023 is er nog budget van 
264.008 euro voor 1056 huishoudens (264.008 euro gedeeld door 250 euro). 

Tweede Fixbrigade 

De Fixbrigade wordt uitgevoerd door Versa Welzijn. Versa gaat een tweede Fixbrigade 
opzetten. Dit tweede team werkt de helft van de uren van het bestaande team. De kosten 
voor een tweede team fixers bedragen 42.183 euro. Met twee Fixbrigades moet het mogelijk 
zijn om alle aangemelde huishoudens in Huizen voor de deadline van 31 december 2023 
bezocht te hebben. Daarbij houden we ook rekening met nog eens 36-38 woningen die zich 
mogelijk nog aan gaan melden. 

We financieren de tweede Fixbrigade door een deel van het budget van het traject Energie 
Kado over te hevelen naar Fixbrigade. Dat vertaalt zich in 170 tot 180 vouchers minder. In 
het opstellen van de aanpak hebben we rekening gehouden met de mogelijkheid om een 
deel van het budget van het ene spoor over te kunnen hevelen naar het andere spoor.  

We zien dat de behoefte aan hulp aan huis erg groot is. En de respons voor het zelf 
aanschaffen en aanbrengen van energiebesparende producten daarbij erg achterloopt. Het 
past in de doelstelling om dan budget van het minder goed lopende traject over te hevelen 
naar het andere traject. Ook na deze overheveling, blijft er nog een behoorlijk bedrag over 
voor de huishoudens die gebruik willen maken van de voucher (Energie Kado). 


