
 

 

Motie 
 
Onderwerp Energienoodfonds West Betuwe 

Datum 27 september 2022 

Ingediend door de fractie(s) Dorpsbelangen 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 27 september 2022. 

 

Constaterende dat:  

• De gevolgen van de energiecrisis en inflatie in heel Nederland voelbaar zijn.  

• De gevolgen van de energiecrisis en inflatie ook voor de samenleving in de gemeente West Betuwe 

voelbaar zijn.   

• De regering op Prinsjesdag maatregelen heeft aangekondigd om de ergste nood voor inwoners op 

te vangen via het zogeheten prijsplafond.  

• De aangekondigde maatregelen van de regering helaas niet van toepassing zijn voor  Sociale 

ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen), verenigingen en sportclubs.  

 

Overwegende dat: 

• Ons vele signalen bereiken dat niet alleen de minima in grote nood verkeren maar ook de mensen 

met een middeninkomen staat het water al aan de lippen. 

• Sociale ontmoetingsplaatsen (Dorpshuizen) en sportverenigingen met eigen accommodaties grote 

moeite hebben om de stijgende energiekosten te betalen.  

• Dat naar verwachting, ook op de langere termijn, extra maatregelen nodig zijn voor onze Sociale 

ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen), verenigingen en sportclubs.  

 

Is van mening dat: 

• Een bloeiend verenigingsleven, een levendig sportief klimaat essentieel zijn voor de leefbaarheid in 

onze steden, wijken en dorpen.  

• De genoemde kostenstijgingen bij bijvoorbeeld verenigingen niet gedekt kunnen worden door het 

verhogen van de contributies en huurbijdragen van verenigingen omdat sporten en cultuur dan niet 

meer breed toegankelijk is.  

• Wij als gemeentelijke overheid alles in het werk moeten stellen om steun te verlenen aan hen die 

direct of indirect getroffen zijn door de energiecrisis en daardoor in grote sociale en financiële 

problemen zijn geraakt of raken.  

• Sociale ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen), verenigingen en sportclubs met eigen accommodatie 

ook recht moeten hebben op een fonds waarbij ze de energierekening kunnen betalen en overeind 

kunnen blijven.   

 

 

 

 

 



Pagina 2 van 3 

 

Roept het college op om: 

1. Een onderzoek te doen naar de realisatie van een energienoodfonds, zodat sociale 

ontmoetingsplaatsen, dorpshuizen, verenigingen en sportclubs met eigen accommodatie  die de 

energierekening niet kunnen betalen kunnen blijven bestaan.  

2. In dit onderzoek ook de mogelijkheden tot verduurzaming van deze gebouwen mee te nemen. 

3. De gemeenteraad uiterlijk voor 1 januari 2023 te informeren middels een Raadsinformatiebrief over 

de uitvoering van deze motie. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Henk de Man 

Dorpsbelangen West Betuwe 
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Toelichting 

 

<tekst toelichting> 


