
 

Motie  
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 september 2022 

 

Onderwerp: FIXbrigade  

 

Constaterende 
 

• Veel inwoners met een minimuminkomen zich geconfronteerd zien met hoge 

kosten voor energie en vaak slecht geïsoleerde huizen; 

• Er vaak veel energiebesparing gerealiseerd kan worden met relatief kleine 

klussen met een significante kosten verlaging als gevolg; 

• Diverse inwoners te maken hebben met een mismatch tussen opleiding en 

openstaande vacatures; 

• We een groot gebrek hebben aan getraind technisch personeel; 

 

 
Overwegende 

 

• Veel inwoners met een minimuminkomen moeilijk rond kunnen komen; 

• We met praktische hulp gas- en stroomverbruik kunnen terugdringen, zowel goed voor 

de uitgaven van veel inwoners als voor het klimaat; 

• We met een leerwerktraject mensen kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt met 

een technische praktische opleiding en hen een toekomst kunnen bieden; 

• We als raad hebben uitgesproken mensen duurzaam uit de armoede willen helpen en 

tevens inwoners naar een passende baan willen begeleiden; 

• Er snel gehandeld moet worden voor het begin van de winterperiode. 
 

Roept het college op 
 

• Een initiatief voor een FIXbrigade uit te werken naar model van de gemeente 

Amsterdam; 

• Deze dienst in ieder geval zonder kosten beschikbaar te maken voor inwoners met een 
minimuminkomen en te zoeken naar gelden voor alle inwoners die het nodig hebben; 

• Aansluiting te zoeken bij bestaande trajecten in onze gemeente om een versterkend effect te 
bewerkstelligen; 

• Financiële impact en een voorstel voor dekking uit te werken; 

• Voor dekking te inventariseren of de gelden van de regiodeal hier aangewend kunnen worden 

• Hiermee op zeer korte termijn maar in ieder geval voor de najaarsnota met een voorstel te 
komen om het beleid zo snel mogelijk effect te laten hebben. 

 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van DATUM 

 

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. 


