
Er in de afgelopen maanden een energiecrisis van grote omvang is ontstaan met als
gevolg belangrijke geldontwaarding en rentestijgingen
De energierekening voor veel gezinnen een grote zorg is
Er met prijsplafonds en tegemoetkomingen maatregelen genomen worden om mensen
te helpen met het betalen van de energierekening

Vooral investeringen in energiemaatregelen in woningen leiden tot blijvend lagere
energierekeningen;
Het niet voor iedereen even makkelijk is om de daarvoor noodzakelijke voorbereidingen
en investeringen te doen;
Daardoor een ‘energiekloof’ dreigt te ontstaan tussen huishoudens die mee kunnen
komen in de energietransitie en huishoudens bij wie dat niet lukt;
Het Rijk een Nationaal Isolatie Programma voorbereidt, met middelen die gemeenten
kunnen inzetten voor versnelling van het isoleren van woningen met energielabel D t/m
G met een straat-voor-straat aanpak;
Een straat-voor-straat aanpak ook zinvol is voor woningen met energielabel C en voor
andere maatregelen die snel tot een verlaging van de energierekening leiden;
Het niet uitgesloten is dat er in aanvulling op net NIP ook nog andere landelijke
middelen beschikbaar komen.

Er een nú een belangrijke kans ligt om inwoners van onze gemeente gericht en
doortastend te helpen met het realiseren van energiemaatregelen in hun woning;
Er groepen inwoners zullen zijn waarbij naast advies en hulp bij het aanvragen van
landelijke subsidies en beschikbare leningen ook een extra gemeentelijke financiële
bijdrage noodzakelijk is om de energiebesparende doelen te bereiken.

De gemeenteraad van Nieuwkoop bijeen op 10 november 2022, gelezen het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders, bekend onder
registratienummer 2022-107 betreffende de Programmabegroting 2023 – 2026

Constaterende dat:

Overwegende dat:

Concluderende dat:

 

Motie 
Energiefonds; naar een blijvend betaalbare energierekening
voor iedereen



Een raadsvoorstel voor te bereiden voor de realisatie van een Energiefonds met een
startbedrag van € 1.000.000 uit de Algemene Reserve, bestemd voor de financiële
ondersteuning van investeringen in energiemaatregelen in woningen;
Vanaf nu de voorbereiding van het Nationaal Isolatie Programma en andere
Rijksprogramma’s rond energie actief te volgen;
Te bewerkstelligen dat er na openstelling van het NIP en andere programma’s direct
een aanvraag vanuit Nieuwkoop ingediend kan worden;
Daartoe nu direct te beginnen met het (laten) voorbereiden van de uitwerking van een
straat-voor-straataanpak voor het helpen van huishoudens om energiebesparende
maatregelen in hun woning te realiseren die direct effect hebben (tenminste isolatie en
zon op dak);
De aanpak is met voorrang te richten op straten en wijken met woningen met
energielabels D t/m G, maar ook te laten zien wat de mogelijkheden en benodigde
investeringen zijn om de woningen met energielabel C mee te nemen in de aanpak;
In de aanpak uit te werken voor welke groepen inwoners naast advies en hulp bij het
aanvragen van landelijke subsidies en beschikbare leningen ook een extra
gemeentelijke financiële bijdrage noodzakelijk is om de doelen te bereiken en welke
aanpak daarbij het meest doeltreffend en doelmatig is;
Urgente inspanningen te leveren om op dit gebied zoveel mogelijk landelijke en
Europese subsidies te benutten en dienaangaande regelmatig de vorderingen te
rapporteren aan de gemeenteraad;
De raad bij de uitwerking van het plan te betrekken;
Het raadsvoorstel in januari 2023 voor te leggen aan de raad.

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag,
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