
Sociale huur maar toch duurder uit!  
 
De PvdA is in contact gekomen met inwoners die ondanks dat ze  een sociale huurwoning 
geaccepteerd hebben  toch hogere vaste lasten krijgen dan bij hun vorige woning. 
Het verschil zit hem in de energiekosten. 
Als mensen een huis accepteren dat voor 1965 gebouwd is of slechter geïsoleerd is dan hun huidige 
woning maar wel hetzelfde maandbedrag aan energie blijven betalen komen ze voor grote 
problemen te staan als de jaarrekening van de energie binnen komt. 
De PvdA heeft afrekeningen gezien waarbij mensen 800,- moeten bijbetalen . 
Het nieuwe maandbedrag wordt zelfs bij een alleenstaande soms  verhoogd naar 180,- . 
Grootste boosdoener op de afrekening is het gasverbruik door hoge stookkosten. 
Een medewerker van energiebank Nederland die in een aantal situaties heeft meegekeken geeft aan 
dat het verbruik past bij het bouwjaar van het huis. 
Daar schiet de inwoner niet veel mee op. Als het nieuwe maandbedrag niet in het budget past moet 
men op zoek naar een energiezuiniger huis. Gezien de gemiddelde wachttijd voor een  huis in 
Arnhem is zo’n probleem niet snel opgelost en krijgen mensen te maken met achterstanden . 
Daarom heeft de PvdA de volgende vragen: 
 

 
1. Is het college het met de PvdA eens dat inwoners van Arnhem naast de kosten van de huur 

ook moeten weten hoeveel energiekosten  er voor een huis betaald moeten worden zodat 
men mee kan wegen of dit haalbaar is in hun budget om schulden te voorkomen ?  

2. De PvdA vindt dat ook de energiekosten op Entree vermeld zouden moeten worden zodat 
mensen een weloverwogen keuze kunnen maken en niet achteraf geconfronteerd worden 
met een te hoog bedrag in verhouding tot hun inkomsten. Is het college dat met ons eens?  
Zo ja wil het college dat met de woningbouwcorporaties oppakken? Zo nee waarom niet?  

3. Is het college bereid om voor die inwoners die nu een te hoge maanlast hebben en daardoor 
wellicht achterstanden oplopen een oplossing te zoeken, bv in woonkostentoeslag , totdat zij 
verhuisd zijn naar een huis dat ook qua energiekosten passend is voor hun inkomsten?  
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