
  

Motie – De nood is hoog, we doen wat nodig is

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´,

constaterende dat:
1. er een bedrag van 1 miljoen euro in de begroting wordt uitgetrokken voor maatregelen om de 

negatieve gevolgen van de energiecrisis en de inflatie voor inwoners en maatschappelijke 
organisaties op te vangen;

2. er nog een invulling hiervan wordt gemaakt, die zal worden voorgelegd aan de raad,

overwegende dat:
1. er inwoners en maatschappelijke organisaties zijn die acuut in financiële problemen komen door 

te hoge energierekeningen en hogere kosten voor o.a. boodschappen, sport, verenigingen;
2. de klimaatproblemen vragen om duurzame oplossingen in energiegebruik en dat maatregelen 

om inwoners en maatschappelijke organisaties te steunen in minder energiegebruik ook 
bijdragen aan verlaging van energierekeningen;

3. er nog geen goed beeld is van de omvang van de ‘nood’ en of 1 miljoen voldoende is om te 
zorgen dat niemand door het ijs zakt in Woerden,

verzoekt het college:
1. de raad bij het voorstel voor de bestedingen van het energiearmoedefonds ook inzicht te 

verschaffen in maatregelen die wel zijn overwogen, maar niet zijn opgenomen;
2. bij de invulling van het fonds een balans aan te brengen tussen enerzijds extra 

inkomensvoorzieningen zoals het ophogen van percentages bijstandsnorm om in aanmerking te 
komen voor toeslagen en anderzijds maatregelen om inwoners en organisaties te helpen door 
o.a. duurzame energiebesparingen;

3. bij de invulling en ook de uitvoering goed in het oog te houden dat geen inwoners of organisaties
met grote financiële nood tussen wal en schip raken als ze op de een of andere manier net niet 
voldoen aan voorwaarden;

4. zorg te dragen voor goede samenhang tussen deze type maatregelen en ook samenwerking 
tussen de betrokken afdelingen binnen de gemeente en externe betrokken maatschappelijke 
organisaties, in ieder geval de Duurzaamheidswinkel en de Voedselbank;

5. zorg te dragen voor duidelijke communicatie betreffende met het fonds ingestelde maatregelen 
en hoe hiervan gebruik te maken;

6. te overwegen om reeds voor 2023 middelen te reserveren voor het noodfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.
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