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Motie
Onderwerp : Invulling noodfonds energiearmoede Land van Cuijk
Aard motie : Aan de orde van de dag

M.b.t. raadsvoorstel : Jaarstukken 2021 voormalige vijf gemeenten Land van 
Cuijk

Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-124
Datum raad : 29 september 2022
Agendapunt raad : 23
Nummer motie : RIS 2022-M-27 gewijzigd

Constaterende dat
- grote zorgen leven bij veel huishoudens, verenigingen en sport- en 

gemeenschapsaccommodaties over oplopende energierekeningen en kosten van 
levensonderhoud;

- vanaf 2023 landelijke maatregelen zijn aangekondigd die hopelijk en mogelijk wat 
perspectief geven voor huishoudens;

- vangnetten voor 2023 in de maak zijn vanuit het Rijk voor huishoudens en 
accommodaties die hun energierekening niet kunnen betalen, maar details nog 
verder moeten uitgewerkt;

- huishoudens nu al in de problemen kunnen komen, terwijl pas in 2023 de 
landelijke maatregelen ingaan;

- verenigingen en sport- en gemeenschapsaccommodaties te maken hebben met 
sterk stijgende energiekosten, die zij niet zomaar kunnen opvangen;

Overwegende dat
- wij als gemeente een zorgplicht naar onze inwoners, verenigingen en 

accommodaties hebben;
- wij als gemeente onze inwoners, verenigingen en accommodaties niet in de kou 

laten staan;
- deze situatie een extreme, uitzonderlijke omstandigheid is, voor een groot deel 

veroorzaakt door externe factoren, waar veel inwoners, verenigingen en sport- en 
gemeenschapsaccommodaties niet zelfstandig uit kunnen komen;

- alleen een energiebesparing de extra kosten voor energiegebruik niet kan 
opvangen;

- huishoudens, ondanks de nodige maatregelen, nog steeds in de problemen kunnen 
komen;

- de landelijke aangekondigde maatregelen voor huishoudens vanaf 2023 geen 
oplossing bieden voor de komende wintermaanden;

- de landelijke aangekondigde maatregelen voor 2023 geen oplossing bieden voor 
verenigingen, sport- en gemeenschapsaccommodaties;
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- verduurzaming van gemeentelijke accommodaties niet deze winter al een 
oplossing is voor verenigingen en stichtingen;

Spreekt uit/verzoekt het college
1. een loket in te richten waar personen die door de huidige energieprijzen in grote 

problemen komen in gesprek kunnen gaan om een maatwerkoplossing te 
bespreken;

2. per direct maatwerk oplossingen aan te bieden aan huishoudens die door de 
huidige energieprijzen in ‘grote’ problemen komen;

3. toetsing van aanvragen door ambtenaren mag gelet op de beschikbaarheid en 
kosten van deze inzet op een lichte wijze vorm gegeven worden;

4. de balans op te maken door alle maatschappelijke partners te consulteren en op 
korte termijn een plan van aanpak aan de gemeenteraad terug te koppelen, maar 
gezien de urgentie direct te beginnen met de uitvoering; 

5. met verenigingen en sport- en gemeenschapsaccommodaties proactief een 
gesprek aan te gaan om indien nodig maatwerk te kunnen leveren met betrekking 
tot een tegemoetkoming in de energiekosten; hier actie op te ondernemen en 
terug te koppelen aan de gemeenteraad;

6. communicatie op te starten om bekendheid aan dit noodfonds/reserve 
energiearmoede te geven. Hierbij ook de andere ondersteuningsmogelijkheden 
voor deelname aan sport en verenigingen, bijzondere bijstand, 
schuldhulpverlening, et cetera mee te nemen;

7. de financiële ruimte voor dit noodfonds energiearmoede te putten uit de reserve 
energiearmoede van de gemeente.

Toelichting
Op dit moment is bij veel huishoudens en verenigingen/accommodaties onrust en 
grote zorgen: “hoe betalen we de energierekening met de alsmaar oplopende prijzen”.  
Huishoudens die in de problemen komen door de extreme energierekening moeten bij 
de gemeente kunnen aankloppen om te bezien of er maatwerk mogelijk is om deze 
tijdelijke situatie te kunnen overbruggen. Hiervoor willen wij bekendheid geven aan 
een loket voor hulpvragen op het gebied van energiearmoede.
Voor veel verenigingen, sport- en gemeenschapsaccommodaties, waar de gemeente 
meestal eigenaar van de accommodatie is, is alleen energie besparen niet voldoende 
om de sterk oplopende energiekosten te betalen. Deze kosten volledig doorbereken 
aan leden leidt tot ongewenste effecten, zoals leden die afhaken door te hoge 
contributies. Een aantal panden bovendien slecht geïsoleerd zijn waardoor de kosten 
zo hoog worden dat dit niet is op te brengen. We vragen het college om proactief in 
gesprek te gaan met verenigingen en accommodaties. Zodat kan worden beslist met 
welk maatwerk moet worden ondersteund zodat verenigingen en accommodaties niet 
omvallen door de hoge energiekosten. Aangezien de verschillen erg groot kunnen zijn 
lijkt een generieke energietoeslag hier niet gepast.
Maatwerk voor hen die hulp vragen kan bestaan uit een gift maar ook uit een lening 
met een haalbare terugbetalingsregeling. 
Wij realiseren ons dat dit noodfonds een  forse uitgave is, maar dit is ook een 
uitzonderlijke situatie. 
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Indieners 
Van Lieshout, SP
Pluk, Team Lokaal
Aben, GroenLinks-PvdA
Van der Velden, CDA
Bannink, LPG

Besluit raad
( X ) aangenomen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen (FVD)
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


