
 

Motie 21 Huishoudens delen met elkaar de stijgende energielasten  

 
 

 

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

 

Onderwerp: Huishoudens delen met elkaar de stijgende energielasten  

 

Context:  

De energielasten stijgen onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, veel mensen met een variabel 
contract kunnen de lasten niet meer dragen.   

Het Rijk reageert op de gestegen energielasten door een energietoeslag van ongeveer € 1.300 voor de 
minderdraagkrachtige gezinnen en een teruggave van de energiebelasting. Daarnaast is op initiatief 
van GroenLinks en PvdA een prijsplafond ingesteld op de tarieven. Vanaf 1 januari 2023 treedt deze 
prijsplafond op energie in werking voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers.  

Tot het zover is en om tegemoet te komen aan de hoge lasten in de maanden november en december 
van dit jaar, ontvangen huishoudens een vaste korting op hun energierekening (elke maand € 190). 
Hiermee wordt de tijd tot aan de invoering van het prijsplafond overbrugd, de korting is een generieke 
maartregel.  

Niet elk huishouden heeft deze kortingen direct nodig, er zijn huishoudens die draagkrachtig genoeg 
zijn om de gestegen energieprijs zelf op te vangen, en er zijn huishoudens die geen acute hinder 
ondervinden van de gestegen energieprijzen omdat ze een vast contract hebben met hun 
energieleverancier.  Er is in die gevallen dus sprake van een niet noodzakelijke korting, en kan ervaren 
worden als een douceurtje van het Rijk. Weigeren het geld te ontvangen of het geld terugstorten op de 
rekening van het Rijk behoort niet tot de mogelijkheden.  

Constaterende dat:  

• de kortingen van het rijk bij alle huishoudens terecht komen; 

• het ene huishouden de korting ervaart als een noodzakelijke reddingsboei; een ander 

huishouden het bedrag ervaart als een niet noodzakelijke extraatje; 

• er landelijk niets geregeld is om die korting te weigeren; 

• veel mensen het bedrag van €190,- op voorhand al overmaken naar een goed doel;  

• diverse huishoudens (te) weinig middelen hebben om de energierekening te betalen of hun 

woning te verduurzamen,  

Verzoekt het college om 

• een bankrekening beschikbaar te stellen, waarop huishoudens hun (overbodige) korting 

(deels) kunnen storten; 

• In voldoende mate ruchtbaarheid geeft aan dit banknummer en het doel ervan uitlegt in de 

publiciteit; 

• De binnenkomende middelen te oormerken en te bestemmen voor huishoudens die zelf geen 

geld tot hun beschikking hebben om hun energierekeningen te betalen (korte termijn) en/of om 

hun situatie de verduurzamen bijvoorbeeld in verdere isolatie van hun woning (lange termijn); 

• Dit banknummer en de middelen die hierop gestort worden het begin te laten zijn van een 

verduurzamingsfonds in Midden-Groningen, dat als doel heeft de Midden-Groningse inwoners 

te ondersteunen in de verduurzaming van hun huis en hun omgeving.  



 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Hoogezand, 10 November 2022.  

Namens de fracties van  GroenLinks en D66 
 
Roshano Dewnarain, GroenLinks 
Yannick Lutterop, D66 
 
 
 
                                  

 

   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. 

 


