
                          

 

Amendement 07. Overschot reserveren voor fonds maatwerk 
gevolgen energiecrisis.  
 
 

 

Voorstel agendapunt 8A Najaarsnota op de agenda raadsvergadering 10 november 2022 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 

 
Ondergetekenden stellen voor het besluit aan te vullen als volgt:   

Stelt voor om:  

Uit het overschot van de najaarsnota een bedrag te reserveren van 2 miljoen voor een Fonds 

Maatwerk die de gevolgen van de energiecrisis, waar nodig, kan compenseren dan wel anderszins de 

noden als gevolg hiervan (deels) teniet kan doen gaan. Daarbij kan het zowel om 

inkomensondersteuning gaan als om vormen van (energie) toeslag(en), ter beoordeling van het 

College van Burgemeester en Wethouders. 

 

Toelichting: 

Dit fonds kan soelaas bieden voor: 

- o.a. het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) waarbij de zogenaamde TEK 
regeling onvoldoende mogelijkheden biedt door hantering van bijvoorbeeld het 7% criterium. 

- Voorkomen van afsluiting energie of woningontruiming of verhoging van schulden e.d. 
- Indien er onvoldoende middelen zijn om verenigingen en dorpshuizen te compenseren voor de 

eerder vrijgemaakte middelen van 750.000 euro. 

Uitgangspunt is dat niemand door extreme stijging van energielasten in niet voorzienbare problemen 

komt dit ter beoordeling van het College met in achtneming van voorliggende voorzieningen zoals 

Bijzondere Bijstand, Bijstandsverlening Zelfstandigen e.d.  

In het tweede kwartaal van het jaar 2023 aan de raad een voortgangsrapportage aan te bieden.  

 

10 november 2022 

Hoogezand, 
 
Namens de fractie van GBMG, BBP, CDA en VVD 
 
 
Jan Velthuis    Kor Hoving    Erianne van der Burg    Marjolein Vulpes  
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 



                          

 

 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


