
 

       Motie “Noodfonds hoognodig” 

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:   

• De prijzen voor basis levensbehoeften het afgelopen jaar significant zijn gestegen; 

• De inflatie in september naar 14,5 procent is gestegen (consumentengoederen en -

diensten waren in september 14,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar 

eerder)1;  

• De energierekening bij een variabel contract in veel gevallen verviervoudigd is en 

hierdoor vaak honderden euro per maand omhoog is gegaan;  

• Met maatregelen als het energieplafond en de verhoging van het minimumloon en 

de uitkeringen, hoopt het kabinet een groeiende groep kwetsbare huishoudens te 

beschermen. Echter, het nieuwe prijsplafond ontoereikend is of te laat komt voor 

vele huishoudens; 

• De gemeente Heemstede al een aanpak Energiearmoede heeft, die onder andere 

bestaat uit een witgoedwissel en het versnel efficiënt laten inregelen van CV’s in 

coöperatiewoningen.     

 

Overwegende dat:  

 

• Er alsnog financieel kwetsbare inwoners vastzitten aan torenhoge energiekosten, en 

de kosten voor boodschappen ook schrikbarend zien stijgen, zonder dat zij enig idee 

hebben hoe dit te betalen en hierdoor in de schulden (dreigen te) komen.  

• Met de historisch hoge inflatie en stijgende energierekening is armoedebestrijding 

relevanter dan ooit; 

• In een welvarend land als Nederland zou niemand in de kou moeten staan; 

• En dat we in onze gemeente verenigingen en andere subsidieontvangers hebben, die 

het cement zijn in onze gemeenschap en zo belangrijk zijn voor de sociale cohesie, 

die nu ook in financieel zwaar weer komen; 

 
1 CBS Inflatie stijgt naar 14,5 procent in september 
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• We moeten voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen of dat 

onze verenigingen omvallen.  

 

 Verzoekt het college om:  

 

 

1. In kaart te brengen welke mensen en verenigingen in geldproblemen zijn geraakt of 
dreigen te raken door sterk stijgende kosten van levensonderhoud en energie 

 

2. Vooruitlopend op de plannen van het Rijk voor deze mensen en verenigingen 

oplossingen te zoeken die hen in 2022 hulp kunnen bieden (zoals het instellen van 

een noodfonds energiearmoede, en hierbij niet alleen te kijken naar een 

inkomensgrens van onder 130% van het sociaal minimum, en/of door indexatie van 

subsidies) en hiervoor een raadsvoorstel aan te bieden en de kosten te dekken uit de 

algemene reserve. 

 

En gaat over tot de orde van de dag                                                                                                                         

 

Ondertekend en ingediend door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


