
                 

 

Motie M03. Meer budget voor subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen 
 
 
 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 13-01-2022 

 

Onderwerp: Werkwijze ‘Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen’ 

 

Gemeente Midden-Groningen, in vergadering bijeen inzake spoeddebat Gas 

Constaterende dat:  

▪ De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen in een grote behoefte voorziet,  

▪ Het beschikbare budget voor deze subsidie kleiner is dan het aantal huishoudens dat in aanmerking 
komt maal het bedrag per huishouden,  

▪ Na de uitvoering van de laatste tranche van deze subsidieverstrekking door uitvoeringsorganisatie 
SNN bij ongewijzigd beleid tienduizenden huishoudens in het bevingsgebied deze subsidie niet zullen 
ontvangen,  

 

Overwegende dat:  

▪ De betreffende huishoudens in het bevingsgebied recht hebben op de subsidie Verduurzaming en 
Verbetering en Groningen,  

▪ Er een tweedeling in het bevingsgebied ontstaat als men op willekeurige gronden wel of niet de 
betreffende subsidie ontvangt,  

▪ De onrust en het onrecht verdwijnen indien voldoende budget beschikbaar wordt gesteld om ieder 
die daar recht op heeft het subsidiebedrag te kunnen verstrekken, 

▪ De subsidie in tranches kan worden verstrekt, in de zekerheid dat iedereen binnen het budget ook 
het subsidiebedrag kan ontvangen, 

 

Roepen het College van B. en W. op:  

▪ Er bij de staatssecretaris voor Mijnbouw op aan te dringen het budget van de subsidie 
Verduurzaming en Verbetering Groningen zodanig te vergroten dat alle huishoudens in Groningen die 
daar recht op hebben, deze subsidie kunnen ontvangen.  

en gaan over tot de orde van de dag.  

 

 

Midden-Groningen, 13 januari 2022 

Namens de fracties van het CDA, PvdA, GL, CU, VVD, D66 en SP 
 
Erianne van der Burg         Thea van der Veen      Albert Bosscher          Niels Joostens, 

 

Evert Offereins         Mathieu Paapst      Han van de Vlist           Markus Ploeger        Nette Kruzenga 

 
 



                 

                                  

 

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 januari 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. 

 


