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Motie 18 Laat de zon schijnen op daken en daarmee in 
portemonnees van huishoudens. 

e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 10 November 2022 

Laat de zon schijnen op daken en daarmee in portemonnees van huishoudens. 

staterende dat: 
• voor onze inwoners de kosten voor gas en elektra met vele tientallen tot soms we( 

honderden procenten stijgen; 

• veel van die inwoners hierdoor in de financiële problemen komen; 
• het plaatsen van zonnepanelen op de daken van sociale huurwoningen bijdraagt aan een 

duurzame verlaging van de kosten voor elektriciteit; 
• binnen de huidige prestatieafspraken met de in onze gemeente actieve woningstichtingen 

onvoldoende geregeld is voor het op korte termijn verduurzamen van het woningcontingent 
van die stichtingen; 

• Het enorm zinvol is om op korte termijn alle daken te voorzien van zonnepanelen; 

• Het ook zinvol is om de revenuen die dit met zich meebrengt ten gunste van de bewoners te 
laten vallen. 

rwegende dat: 

• Dat naast het beter isoleren van gevels en daken ook het plaatsen van zonnepanelen 
bijdraagt aan de verduurzamingsopgave van corporaties en daarmee aan een verlaging van 
de energiekosten voor huurders; 

• Bewoners van corporatiewoningen direct profiteren van de plaatsing van zonnepanelen; 

• De energiekosten, naast de algemene kosten voor levensonderhoud, voor veel Midden-
Groningers, zeker ook wanneer zij wonen in corporatiewoningen, blijven stijgen; 

• Het aanbrengen van zonnepanelen op corporatiewoningen zorgt voor een verlaging van de 
energierekening van huurders; 

• Dat de nood op dit moment zo hoog is dat de gemeente moet sturen op de 
woningmarktwaar ze kan. 

• De, door het college gereserveerde, 2 miljoen euro voor openbaar groen beter ingezet kan 
worden voor onze inwoners in armoede. 

~t het college op om: 

• De onderhandelingen met de betreffende woningstichtingen nog voor het eind van 2022 op 
te pakken en de prestatieafspraken zo vorm te geven dat voor het eind van 2023 het hele 
contingent huurwoningen in onze gemeente voorzien is van zonnepanelen. Mogelijk dat er 
met de woningstichtingen a( onderhandelingen lopen, dan vragen we het college haar inzet 
voor deze onderhandelingen als zodanig aan te passen. 

• Nader uit te werken hoe dit te financieren waarbij gedacht kan worden aan het deels 
betalen door de corporaties, deels uit een nog op te richten revolverend fonds of de 
reservering openbaar groen hiervoor in te zetten. Hierover uiterlijk in februari 2023 terug 
te rapporteren aan de raad. 

gaat over tot de orde van de dag 
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nd , 10 November 2022. 

de fracties PvdA, D66, GL 

van der Veen Yannick Lutterop Roshano Dewnarain 

overgenomen 

De motie is aangenomen met stemverhouding ~.~•• : •..~.u' 

verworpen 

fracties voor: ~ ~ C~ ~U ~ ~ ~ ~ o U ~Z- ~~ ~~~ v`~~5 ~ ~ ~j ~" ~~~ )/ ~ ~ ~ 

fracties te en: 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 November 2022. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


