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Motie 35 

Onderwerp: Meer inzet woningcorporaties met betrekking tot de energietransitie 

e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 25 november 2021, 
esprekende de transitievisie warmte, 

rende dat: 

- in de visie vastgelegd is dat het gebruik van gas inwoningen tussen nu en 2030 met minimaal 
20 procent moet worden teruggebracht en dat dit grotendeels gebeurt door isolatie en het 
inzetten van hybride warmtepompen. 

- woningcorporaties in het algemeen de mensen huisvesten die het minste te besteden hebben 
en het grootste risico dragen in armoede te vervallen, onder andere door de hoge 
energielasten. 

- de raad heeft aangegeven het bestrijden van energiearmoede een belangrijk doel te vinden 
- de woningcorporaties aangeven een ambitieus isolatieprogramma te hebben, maar dat niet 

duidelijk is hoeveel procent gasverbruik ze daarmee besparen. 

rzoekt het college: 

- in gesprekken met de woningcorporaties duidelijkheid te krijgen over de vraag welke 
besparing op het gasverbruik de beoogde maatregelen van de corporaties gaan opleveren. 

- de corporaties te verzoeken plannen te maken en uit te voeren om het gasverbruik in de 
woningen die ze verhuren verder omlaag te brengen. 

de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de gesprekken met de corporaties 
over bovenstaande. 

En gaat over tot de orde van dag. 

dden-Groningen, 25 november 2021 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 25-11-2021 

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. 


