
Amendement “Iedereen er warmpjes bij”.

De raad van  de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2021 

besprekende het raadsvoorstel “Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2021/ VGRII”

Constaterende dat:
- De Voortgangsrapportage II een resultaat na correctie bestemmingen verwacht van 17,1 

miljoen euro over 2021;
- De raad de bevoegdheid heeft een financieel resultaat van een bestemming te voorzien.

Overwegende dat:
- Het halen van de klimaatdoelstellingen een forse inspanning vergt;
- Met name mensen met lagere inkomens  onevenredig dreigen te worden belast omdat:

o Mensen met lagere inkomens vaak wonen in slecht geïsoleerde huurwoningen en de 

corporaties onvoldoende middelen hebben om te investeren in zowel isolatie als in 
de nieuwbouwopgave;

o Woningeigenaren met een laag inkomen veelal onvoldoende financiële middelen 

hebben om te investeren in de isolatie van hun woning.
- De exploderende energieprijzen de woonlasten alleen maar doen toenemen;
- Daardoor de ongelijkheid tussen hen die wel kunnen investeren in woningisolatie en hen die 

dat niet kunnen alleen maar toeneemt;
- De subsidieregelingen van het Rijk voor isolatie en/nog:

o in ontwikkeling zijn;

o een cofinanciering van gemeentes vereisen;

o onvoldoende zijn voor lagere inkomens.

- De voorgestelde reservering in een Fonds “Energietransitie” in de aanbiedingsbrief begroting 
2022, (pag. 9) 2 miljoen euro bevat wat een te beperkt bedrag is dat bovendien breder 
ingezet wordt. 

Besluit:
Aan het dictum onder besluitpunt IV toe te voegen:

- Tot het oprichten van een fonds waaruit een bijdrage kan worden geleverd (bijv. middels 
voorfinanciering, lage rentes, uitgestelde aflossingsplicht, lange looptijden) aan de isolatie 
van corporatie woningen en koopwoningen van mensen met lagere inkomens;

- Dit fonds te vullen met het besteedbaar resultaat 2021 rekening houdend met kader 
resultaat bepaling en bestemmingen en rekening houdend met door de raad vastgestelde 
voorbeslagen rekening resultaat 2021;

- Het college opdracht te geven tot het opstellen van een regelement voor dit fonds waaruit 
blijkt hoe dit fonds ingericht kan worden en dit regelement voor te leggen aan de raad voor 
dat besluitvorming over de jaarrekening 2021 plaats vindt.

En gaat over tot de orde van de dag
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