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Betreft: Afdoeningsbrief motie 2022-4 inzake steunpakket energiekosten

Geachte raadsleden

Op 13 oktober 2022 heeft u de motie 2022-4 Steunpakket energiekosten aangenomen. Met deze motie
heeft u ons verzocht een steunpakket op te zetten voor Ridderkerkse cultuur- en sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties. U heeft daarbij gevraagd het steurlpakket open te stellen in 2022. In deze
brief informeren wij u over het steunpakket en de afdoening van de motie.

Afhandeling motie
De hoge energieprijzen leiden, begrijpelijkerwijs, tot zorgen. Het kabinet onderzoekt daarom hoe
organisaties (en inwoners) kunnen worden ondersteund in tijden van sterk gestegen energierekeningen
Organisaties hebben in toenemende mate te maken met variabele energiecontracten en daarmee hogere
kosten. De hogere kosten kunnen niet onbeperkt doorberekend worden aan gebruikers van de
accommodaties via bijvoorbeeld contributies of toegangsprijzen . Met de motie heeft uw gemeenteraad
€ 250.000 beschikbaar gesteld voor het steunpakket. Daarmee kunnen we organisaties direct
ondersteunen

Het steunpakket
Het steunpakket richt zich op kerkgenootschappen, stichtingen en verenigingen. Er zijn vele organisaties
die hieronder kunnen vallen. Deze subsidieregeling richt zich op organisaties met een minimum verbruik
van 5.000 kWh per jaar en/of 2.500 m3 gas per jaar. De reden hiervoor is dat het Rijk al verschillende
acties heeft ondernomen gericht op kleinverbruikers . Een voorbeeld is het prijsplafond voor energie vanaf
2023. Het is daarom juist voor de organisaties met een hoger verbruik belangrijk ook gebruik te kunnen
maken van een regeling.

De subsidie is het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van peildatum 1 oktober 2021 en van 1
oktober 2022 vermenigvuldigd met het verbruik van 2022. Van dit verschil wordt 75% gecompenseerd
met een maximum van € 7.500

We vinden het belangrijk dat organisaties zich voorbereiden op aanhoudende hogere energiekosten, De
verwachting is dat de energieprijzen op korte termijn niet gaan dalen. Daarom is het nog belangrijker om
zuinig om te gaan met energie en te gaan verduurzamen. Om deze reden is in de subsidieregeling
opgenomen dat met een aanvraag de aanvrager zich committeert aan het aanvragen van een gratis
gesprek hierover met het Zakelijk Energieloket Ridderkerk1,

http://ridderkerk.zakelijkenergieloket.nl



Het kabinet komt niet met meer ondersteuning voor amateursportverenigingen
Op 28 november 2022 heeft het kabinet kenbaar gemaakt niet met meer ondersteuning voor
amateursportverenigingen te komen. Minister Helder voor Sport ziet geen mogelijkheden om meer te
doen dan de maatregelen die ze al heeft aangekondigd. Er komt een noodfonds van 6 miljoen euro voor
sportclubs die veel energie gebruiken. Daarbij ontvangen gemeenten via het gemeentefonds 300 miljoen
euro om het verenigingsleven op peil te houden. Daarnaast is er een speciale steunmaatregel voor het
energie-intensief midden- en kleinbedrijf, zoals bakkers. Minister Helder denkt dat een flink deel van de
sportverengingen daar ook voor in aanmerking kan komen, maar hoeveel dat er precies zijn is nog niet
duidelijk

De boodschap heeft geleid tot onbegrip bij verenigingen. Met de subsidieregeling van de gemeente
Ridderkerk ondersteunen we organisaties direct voor de jaren 2022-2023

Subsidieregeling per december 2022
De subsidieregeling treedt één dag na bekendmaking in werking. De aanvragen kunnen vanaf 16 januari
2023 t/m 31 december 2023 worden ingediend

Wij beschouwen motie 20224 hiermee als afgedaan

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van R dderk
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