
 
 
Reg. Nr. M X.2 
        
Agendapunt: X. Motie vreemd aan de orde van de dag  

Onderwerp: energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op dinsdag 1 november 2022, 

constaterende dat: 

• de voorgenomen maatregelen welke tijdens Prinsjesdag door het kabinet zijn gepresenteerd voor het beperken van 
energiekosten zich momenteel richten tot consumenten; 

• ook verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk mogelijk te maken hebben of te maken gaan krijgen met hogere 
energietarieven; 

• de Tweede Kamer op 7 juli een motie (t.v.v. 30234-318) heeft aangenomen waarin zij het kabinet oproept de kamer te 
informeren op welke wijze verenigingen kunnen worden ondersteund bij stijgende energiekosten;  

• de Tweede Kamer op 22 september een motie (t.v.v. 36200-27) heeft aangenomen waarin zij het kabinet verzoekt om 
bij oplossingen betreffende energierekeningen voor het mkb ook te kijken naar gerichte ondersteuning van 
maatschappelijke voorzieningen en verenigingen en hierbij expliciet opdracht geeft daarbij te kijken of gemeenten hier 
een rol in kunnen spelen; 

overwegende dat: 

• hogere energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk grote financiële gevolgen kunnen 
hebben; 

• dit gevolgen kan hebben voor leden en gebruikers in de vorm van aanbod en/of contributiebedragen; 
• hierdoor voor sommige inwoners lidmaatschap of deelname mogelijk te duur wordt; 
• verduurzaming van accommodaties mogelijk kan bijdragen aan het tegengaan van kostenstijgingen of kosten zelfs kan 

laten dalen; 
• sommige verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk mogelijk al direct worden geconfronteerd met uitdagingen 

rondom de gestegen energietarieven en uitwerking van de Kamermoties mogelijk teveel tijd kost; 
• ter voorbereiding van uitvoering van de aangenomen kamermoties binnen onze gemeente, al een inventarisatie plaats 

kan vinden of mogelijk actie ondernomen kan worden om tijd te winnen; 

verzoekt het college om: 

1. in contact te treden met verenigingen en stichtingen in Stichtse Vecht zonder winstoogmerk over de energiekosten en 
hierbij te inventariseren welke mogelijk in de problemen komen door stijgende energiekosten; 

2. te onderzoeken of het mogelijk is en zo ja op welke manier verenigingen en stichtingen in Stichtse Vecht zonder 
winstoogmerk -indien noodzakelijk- ondersteund kunnen worden bij het voorkomen van financiële problemen door 
stijgende energiekosten; 

3. te onderzoeken op welke manier verenigingen en stichtingen in Stichtse Vecht zonder winstoogmerk mogelijk 
ondersteund kunnen worden m.b.t. verduurzaming om energieverbruik te verminderen; 

4. de gemeenteraad op de kortst mogelijke termijn hierover te informeren en indien noodzakelijk en mogelijk de 
gemeenteraad één of meerdere oplossingen voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

CDA 
Sarah van Lindenberg – Hess  


