
 

Motie (M 14)

“Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen”

De  gemeenteraad  van  Groningen,  
in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

Constaterende dat:

● op  25  oktober  de  Brief  Medeoverheden  Uitvoeringsmiddelen  KE  beleid van  EZK  is
gekomen waarin extra Uitvoeringsmiddelen beschikbaar naar voren worden gehaald; 

● deze gelden voor de Gemeente Groningen in 2023 €4.394.034 bedragen en al worden
uitgekeerd in januari of februari 2023;

● er tot 2030 elk jaar een uitkering komt;  

● deze middelen hierdoor nog niet konden worden meegenomen in de Begroting 2023;

● er momenteel veel mensen in de kou zitten vanwege een slecht geïsoleerde woning en
hierdoor tegen hoge kosten oplopen;

● veel  van  deze  mensen  een  te  laag  inkomen  hebben  om  zelf  isolerende  en
energiebesparende maatregelen aan te brengen in hun woning;

● er al veel wordt gedaan om inwoners te helpen middels energieadviseurs en de Klusbus,
maar dit  met  name kleine maatregelen zijn en er  juist  nu heel  grote stappen gezet
moeten worden;

● het  huidige  tempo  hiermee  bij  lange  na  niet  voldoende  is  om  alle  woningen  en
gebouwen te isoleren;

● onze  inwoners,  en  met  name  de  inwoners  met  de  laagste  inkomens,  niet  genoeg
geholpen worden en hiermee niet genoeg energie bespaard wordt om de klimaatdoelen
te behalen, noch de Groningse ambitie om in 2035 CO2 neutraal te worden.

Overwegende dat:

● de  gemeente  haar  verantwoordelijkheid  door  het  beschikbaar  komen  van  deze
middelen nu kan pakken om woningen en gebouwen echt snel te isoleren en mensen
hiermee op duurzame wijze te helpen met het verlagen van hun energierekening.



Verzoekt het college:

● van isolatie de allergrootste prioriteit te maken;

● om op de kortst mogelijke termijn met een crisis aanpak te komen voor grootschalige
isolatie van woningen;

● woningeigenaren  met  een inkomen  onder  het  sociaal  minimum van  130% direct  te
helpen met isolatie middels een soortgelijke aanpak als de Provincie Drenthe waarbij
mensen in natura geholpen worden en direct een isolatiebedrijf over de vloer krijgen die
de noodzakelijke isolatie aanbrengt

● deze te dekken uit de rijksmiddelen Uitvoeringsmiddelen KE-beleid

En gaat over op de orde van de dag.
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