
Schriftelijke vragen aan het college 
ex. artikel 47 Reglement van orde van de raad 

 
 

 
Nummer: 

           
Datum: 31 januari 2022 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
Steller: Rutger Dijksterhuis (ChristenUnie) 
 
Onderwerp: Energielasten Parenthouses 
 

 
Toelichting 
 
Stichting Parenthouses Amersfoort richt zich op de verbetering van huisvesting van pas gescheiden 
ouders, in het belang van hun kinderen. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen kunnen blijven 
rekenen op de nabijheid van hun ouders in deze periode van onrust. Dat wordt vormgegeven door 
het aanbieden van tijdelijke woonruimte dicht bij de kinderen. Dat geeft hun veiligheid en 
vertrouwen in deze tijd waarin ze dat extra hard nodig hebben.  
 
Het gaat hier niet zelden om mensen met een krappe beurs, al of niet omdat een scheiding plots 
dubbele woonlasten met zich meebrengt. Recent is duidelijk geworden dat er forse extra 
woonlasten aan de stichting zullen worden toegerekend. In een voor de stichting bekend voorbeeld 
betekent dat € 300,- per maand extra. Dat moet worden opgebracht door 3 bewoners per woning: 
een potentiële extra huurlast van € 100,- per maand, € 1200,- per jaar. Het is welhaast onmogelijk 
dit door te belasten aan de bewoners (gegeven hun precaire situatie). Zij betalen nu gemiddeld zo’n 
€ 750,- euro (all-in, dus inclusief energie, gemeentelijke belastingen en internet/tv). De stichting 
zelf kan deze kosten ook niet dragen. 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. In hoeverre heeft het college inzicht in de materie rondom energiearmoede in Amersfoort? 
2. Kunt u inzicht geven in de maatregelen die u hierbij neemt, generiek of specifiek? 
3. Is het college bekend met deze specifieke situatie van de bewoners van de Parenthouses? 
4a. Zo ja: onderneemt het college initiatieven om Stichting Parenthouses te ondersteunen, 

tijdelijk of permanent? 
4b. Zo nee: is het college bereid om Stichting Parenthouses op dit vlak te ondersteunen? 

 


