
Amendement  “Geen woorden maar daden” 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 november, besprekende het 
raadsvoorstel Noodpakket energiekosten en inflatie

Constaterende dat:
- de gemeente Groningen een noodpakket voor de energie- en koopkracht crisis inzet;
- veel studenten in Groningen niet rond komen door de energie- en koopkracht crisis;
- er een rechtszaak is aangekondigd richting de gemeente Groningen omdat deze 

onrechtmatig onderscheid maakt tussen groepen in het uitkeren van energietoeslag. De
gemeente Nijmegen heeft een identieke zaak verloren;

Overwegende dat:
- het wenselijk is als het noodpakket mensen helpt die niet door het rijk worden 

geholpen;
- de aangekondigde rechtszaak en de uitspraak in Nijmegen maken dat er een grote kans

is dat de gemeente Groningen energietoeslag toch moet uitkeren, daarom is nu geld 
reserveren verstandig;

- Het onbehoorlijk is om studenten zich in de schulden te laten werken en aan de grond 
te laten komen voordat er ondersteuning komt. Individuele bijzondere bijstand en het 
maatwerkbudget is hierom bij lange na niet voldoende;

- blijven hopen op tegemoetkoming voor studenten vanuit het rijk naïef en zinloos is.
- de algemene egalisatie reserves goed gevuld zijn, +/- 70 miljoen euro meer dan de 

minimale hoeveelheid vastgesteld door de raad. Dit gezien het streefgeval van 50% en 
de actuele stand 128%.

Besluit
- aan het raadsvoorstel onder punt 5 toe te voegen:

met dien verstande dat 
o wordt gestopt met het categorisch uitsluiten van studenten  voor energietoeslag.

Hiervoor 7.000.000 euro te reserveren;
o deze additionele uitgave te dekken door het:

  Schrappen van de:
 IIT verbreding naar voren halen (1.035.000 euro);

 Verminderen van de voor studenten gereserveerde uitgave voor:
 Individuele bijzondere bijstand (van 3.000.000 naar 1.000.000 

euro);
 De overige kosten te dekken uit de AER en hiervoor alvast 3.965.000 te 

reserveren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Bosch Leendert van der Laan Mirjam Gietema Dennis Ram
Student & Stad Partij voor het Noorden D66 Pvv


