
         Motie: Energietoeslag doneren en verdubbelen

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2022, ter 
bespreking van de ‘Programma begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026’,

Constaterende dat:

 Het Rijk met de introductie van het Energieplafond per 1 januari 2023 alle 
huishoudens tegemoet komt in de sinds februari 2022 sterk gestegen energiekosten 
en over november en december 2022 een tegemoetkoming van € 190 per maand zal 
overmaken

 Elk huishouden binnenkort 380 euro aan energiekorting zal ontvangen;  

Overwegende dat:

 Een deel van de Heemsteedse inwoners vanwege inkomen en/of vermogen, dan wel 
doordat zij tijdig maatregelen hebben kunnen nemen om hun koopwoning te 
verduurzamen, deze tegemoetkoming niet nodig heeft

 Dit echter in veel mindere mate geldt voor de bewoners met een kleine beurs 
wonend in een eigen woning met een hoog energielabel   

 Op initiatief van enkele bewoners een actie is gestart waarmee (de meer 
welgestelde) Heemstedenaren wordt gevraagd de aan hen in 2022 overgemaakte 
energietoeslag te storten in een lokaal fonds, waarmee een impuls kan worden 
gegeven aan het verduurzamen van woningen met energielabel E, F of G.

Verzoekt het college:

1. Dit initiatief voor een lokaal fonds te faciliteren en te ondersteunen met 
communicatie en PR. 

2. Te onderzoeken of het mogelijk is een gemeentelijke “verdubbelaar” in te zetten, dus 
elke opgehaalde euro vanuit gemeentelijk budget te verdubbelen tot een nog te 
bepalen maximumbijdrage van de gemeente

3. Te onderzoeken hoe dit fonds zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet.
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4. Hierbij te denken aan mensen met een kleine beurs met een eigen woning (niet in 
een corporatie woning wonend) en niet alleen te kijken naar een inkomensgrens tot 
130% van het sociaal minimum. 

En gaat over tot de orde van de dag
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