
                                            

Motie 17 Programmabegroting 2023 Gemeentelijk Noodfonds 
aanpak energie armoede  

 
 

 

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

 

Onderwerp: Motie Gemeentelijke Noodfonds aanpak energie armoede 

 

Context: 

Torenhoge energieprijzen dreigen deze winter mensen letterlijk in de kou te zetten of diep in de 
schulden te drukken. Mensen die al in de schuldhulpverlening zitten lopen extra risico’s. 

Ook kleine bedrijven, cruciale instellingen, sportverenigingen en zwembaden, wijkcentra en 
dorpshuizen en scholen komen veelal in de problemen door de hoge energieprijzen. 

Landelijk is wel een prijsplafond voor energie afgesproken, maar dit geld tot maximaal 2400 kWH 
stroom en 1200 m3 gas. Daarboven betaal je de volle mep. Bovendien blijven bedrijven de prijzen 
en dus de maandtermijnen in de tussentijd maar verhogen. 

 

Overwegende dat: 

• we dagelijks berichten krijgen van mensen en tal van instellingen en (kleine) ondernemers 

die nu al niet meer weten hoe ze de energierekening nog moeten betalen; 

• er nu al mensen in de kou zitten omdat ze de verwarming uit doen omdat ze bang zijn voor 

de financiële gevolgen; 

• er nu al ondernemers zijn die besluiten hun bedrijf te sluiten door de hoge rekeningen en 

het weinig hoopvolle perspectief; 

• Er nu extra middelen gaan naar bijvoorbeeld bestrijding ondermijning, groenonderhoud en 

dienstverlening, maar dat die middelen op dit moment mogelijk beter gebruikt kunnen 

worden voor ondersteuning van genoemden.    

 

Is van mening dat: 

• Wij als gemeente Midden-Groningen, de inwoners die het water aan de lippen staat en 

daardoor bijna geen voedsel meer kunnen kopen en de rekeningen niet meer kunnen 

voldoen, moeten ondersteunen; 

• Hierbij extra aandacht moet zijn voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen in de 

schuldhulpverlening en mensen die nu al bij voedsel-, speelgoed- en kledingbanken komen;  

• Dezelfde hulp en ondersteuning ook moet voor (kleine) bedrijven, instanties verenigingen 

e.d;  

 

Verzoekt het College: 

• Om een noodfonds in te stellen; 

• Middelen te vinden voor de noodfonds, desnoods door anders bestemde middelen eerst te 

reserveren voor dit fonds en ander beleid eerst te naar achteren te schuiven; 



                                            

• Te komen met ‘spelregels’ voor aanspraak op dit fonds en een eenvoudige procedure om 

steun aan te kunnen vragen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Hoogezand, 10 November 2022 

Namens de fracties PvdA , SP, D66, GL 
 
Thea van der Veen          Joke Lesman      Yannick Lutterop     Roshano Dewnarain   
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

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. 

 


