
     
 
 
Reg. Nr. M X.1 
 
Agendapunt: X. Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp: Energiearmoede, Meldpunt Energielasten Inwoners, Organisaties en Bedrijven 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 1 november 2022, gehoord de 
beraadslaging, 

constaterende dat: 
- op vragen van D66 en PvdA het college van B&W heeft aangegeven pas medio november 

2022 een concreet uitvoeringsplan Energiearmoede naar de raad te kunnen sturen; 
- het College aangeeft samen met diverse maatschappelijke organisaties doelgroepen 

ondersteuning en hulp aan te willen gaan bieden; 
- dit volgens het college kan door het verminderen van hun energieverbruik, bijvoorbeeld door 

energie beperkende maatregelen ofwel door hulp bij het managen van financiën van 
inwoners; 

- het kabinet op Prinsjesdag diverse maatregelen ter verlaging van de energielasten heeft 
aangekondigd maar dat deze waarschijnlijk niet voor alle inwoners, organisaties en 
ondernemers tijdig en of voldoende zullen zijn; 

overwegende dat: 
- de armoedeproblemen door de hoge energieprijzen voor veel van onze inwoners, organisaties 

en bedrijven nu al manifesteren en dat velen zich nu al geen raad weten; 
- de gemeente nu nog onvoldoende informatie heeft over welke inwoners, organisaties en 

ondernemers in de problemen komen of dreigen te komen; 

van mening dat:  
- het goed is dat het college bezig is met een concreet uitvoeringsplan Energiearmoede; 
- het ook goed is dat samengewerkt gaat worden met organisaties die hulp kunnen verlenen, 

zoals bijvoorbeeld Stichting Duurzame Vecht, Stichting Leef, Stichting Welzijn Stichtse Vecht 
en de woningbouwcorporaties; 

- het echter niet verantwoord is om tot medio november te wachten om inwoners, organisaties 
en of bedrijven hulp te bieden;  

roept het college op om:  
1. vooruitlopend op het uitvoeringsplan energiearmoede, zo spoedig mogelijk maar niet later dan 

half oktober een meldpunt energielasten voor inwoners, organisaties en ondernemers in te 
richten, of zo nodig een samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke organisatie om 
zo de ambtelijke organisatie te ontlasten; 

2. hierover zorgvuldig en uitgebreid met inwoners, organisaties en ondernemers te 
communiceren; 

3. zo snel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met derde maatschappelijke 
organisaties die een rol kunnen spelen in de uitvoering; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties:  
 
D66    PvdA 
  
Lisanne Peelen  Sophia Jeddaoui  
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