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Onderwerp:  
Subsidiemogelijkheden voor de aanpak van energiearmoede en de energietransitie in 
Midden-Groningen 
 
 

 
Het laatste nieuws over hoge energierekeningen en hoeveel huishoudens hierdoor geraakt 
worden vraagt om een goede aanpak. De maatregelen die het kabinet heeft genomen 
door de energiebelasting en btw te verlagen zullen naar verwachting niet voldoende zijn. 
 
Het kabinet heeft 150 miljoen beschikbaar gesteld om energiearmoede aan te pakken. De 
VVD fractie verwacht dat dit niet voldoende is om onze inwoners te ondersteunen. 
 
Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van de VVD Midden-Groningen vragen aan het 
college en het ambtelijk apparaat. 
 
In Europees verband en landelijk zijn er verschillende subsidiemogelijkheden om de 
energietransitie te versnellen en te ondersteunen. Vanuit Interreg (Priority 2, Interreg VB 
North Sea Region Programme), het just transition fund (European Regional Development 
Fund - Regionaal beleid - Europese Commissie (europa.eu)) of de affordable housing 
initaitive (Affordable housing initiative (europa.eu)).  
 
De VVD fractie roept het college op om de subsidiemogelijkheden die er zijn in kaart te 
brengen. Waarbij het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelt ingezet wordt als co-
financiering. Uitgangspunt is hierbij het stapelen van deze subsidies zodat er een 
robuuster budget ontstaat waarmee we inwoners kunnen ondersteunen in deze transitie.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat onderzocht moet worden welke subsidiemogelijkheden er zijn 
op Rijks-, Provinciaal en Europees niveau om energiearmoede te beperken? 
 
Vraag 2 
Heeft het college inzichtelijk welke huishoudens op dit moment en in de toekomst geraakt 
worden door energiearmoede? Zo nee, gaat het college dit op korte termijn onderzoeken? 
 
 
 

https://northsearegion.eu/project-ideas-north-sea-programme-2021-2027/priority-2/
https://northsearegion.eu/project-ideas-north-sea-programme-2021-2027/priority-2/
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/affordable-housing-initiative_en


Vraag 3 
Maakt het college ook gebruik van de data die beschikbaar is via Datavoorziening 
Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)? 
 
Vraag 4 
De VNG heeft in juli een overzicht samengesteld van de regelingen financiering 
energietransitie? Maakt het college ook gebruik van dit overzicht? En zo ja op welke 
regeling doen wij als gemeente een beroep? 
 
Vraag 5 
De VVD fractie is van mening dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de 
verschillende subsidiemogelijkheden en zou graag zien dat het college zich hier volop voor 
gaat inzetten. Is het college daartoe bereid?  
 
Vraag 6 
Een vaste medewerker die gespecialiseerd is in subsidies en de mogelijkheden die deze 
subsidies onze inwoners en onze gemeente kan bieden is wat de VVD betreft een 
welkome toevoeging aan de organisatie. Met name omdat wij verwachten dat deze 
medewerker zichzelf terug kan verdienen. Is het college dat met ons eens? 
 
 

 
Namens de fractie van de VVD 
 
Marjolein Vulpes 

 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit wordt gebruikt 

om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke informatie waarbij een 

opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren als raadslid.  

 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt aangegeven of er 

een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn ingediend. 
Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven 
wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk plaats via een niet 
ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken van de 
periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: 

schriftelijke vragen art. 33  

 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

