
      
 

 
  
 

 
Motie  

 
Onderwerp: Bestaanszekerheid  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): D66, Lokaal Belang, DePB, CDA, PvdA, PRO!, VVD, ADA 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 31 oktober en 3 november 2022; 
 

 
Constaterende dat:  

1. Stijgende energieprijzen een sterk effect hebben op inwoners, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers; 

2. Het effect van stijgende energieprijzen invloed heeft op de bestaanszekerheid van specifieke 
doelgroepen in onze gemeente en dit wordt benadrukt door allerlei organisaties zoals het IMF, 
NIBUD, DNB en SCP; 

3. Het initiatief in eerste instantie bij het Rijk ligt en dat de gemeente die uitvoert en specifieke 
aanvullende maatregelen neemt; 

4. Vanaf 1 november 2022 het Rijk met maatregelen voor het MKB komt; 

5. Naast gestegen energiekosten inwoners ook te maken hebben met prijsinflatie bij 
boodschappen; 

6. Rijksmaatregelen onvoldoende zijn om de problemen van onze inwoners op te lossen; 

 

 

 

Overwegende dat:  
1. Gemeenteraad en college gezamenlijk hun zorgen hebben uitgesproken over de situatie 

tijdens de themabijeenkomst koopkracht- en energiecrisis op 10 oktober 2022; 

2. Wij ondersteuning willen bieden ondanks dat onze middelen en mogelijkheden beperkt zijn; 

3. Ook inwoners met een inkomen van meer dan 130% van het bijstandsniveau worden 
geconfronteerd met stijgingen van meer dan 100% en zo meer dan 15% van het 
gezinsinkomen aan energielasten moeten besteden, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een 
termijnbedrag van ruim meer dan € 1.000; 

4. Los van de inzet van het Rijk tijdelijke acties nodig zijn dit jaar, maar vooral in 2023 in verband 
met de bijzondere situatie; 

5. Het college in een memo van 21 oktober 2022 vier actielijnen energiecrisis heeft benoemd; 

 

 

 



 

Verzoekt het college:  
In te zetten op de vier actielijnen energiecrisis voor 2022 en 2023 te weten: 

1. Communicatie richting de inwoners verbeteren; 
2. Energietoeslag ook aan huishoudens tot 130% van het bijstandsniveau uitkeren en daarboven 

maatwerk leveren; 
3. Subsidies voor maatschappelijke organisaties met eigen accommodaties naar 130% van het 

huidige subsidiebedrag te verhogen; 
4. Investeren in structurele verduurzamingsmaatregelen door inwoners. 

 
Voor de dekking te putten uit de Algemene Reserve en hierbij ook alternatieve dekkingsmogelijkheden 
te bezien zoals de Reserve Sociaal Domein en de Covid-middelen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening: 
 
Camiel Vanderhoeven   Frank Aaldering    Herman Vreeman 
D66     Lokaal Belang    DePB 
 
 
 
 
 
 
Jeanette Elstak    Willie Oort-Löwenthal   Gülden Siner-Sir 
CDA      PvdA     PRO! 
 
 
 
 
 
 
Rens Spijkers    Richard de Lange 
VVD     ADA 
 


