
 

Motie 2022 -4 

Motie Steunpakket energiekosten  

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 13 oktober 2022; 

overwegende dat: 

1. de Rijksoverheid op 4 oktober 2022 de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond op energie voor 

alle huishoudens en andere kleinverbruikers heeft gepubliceerd;  

2. het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, 

winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. 

Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-

intensieve mkb; 

3. verenigingen met een eigen gebouw niet in de categorie ‘kleinverbruiker’ vallen; 

4. de gerichte ondersteuning energie-intensief MKB met Tegemoetkoming Energiekosten-

regeling (TEK) niet voor verenigingen beschikbaar komt; 

5. Ridderkerkse verenigingen contractueel nieuwe energietarieven aan moeten gaan die wel 3 

maal zo hoog zijn als de oude energietarieven; 

6. sportkoepel Rotterdamsupport verwacht dat een derde van de verenigingen met een eigen 

energiecontract in de problemen gaat komen als de huidige situatie niet wijzigt bij 

gelijkblijvende energieprijzen en er geen steunpakket gerealiseerd wordt op de korte termijn; 

7. op 1 oktober 2022 er door het NOC-NSF een brief is verzonden aan minister Conny Helder 

waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt aan de minister om gemeenten in staat te stellen een 

tijdelijk noodfonds te openen voor sportvoorzieningen die nu al of op heel korte termijn in de 

knel komen; 

8. in 2017 zowel V.V. Rijsoord alsmede sportpark Reijerpark zijn voorzien van Softs Points 

systemen waardoor zij reeds besparen aan energiekosten en een bijdrage leveren aan de 

duurzaamheidsambities; 

is van mening dat: 

a. verenigingen een belangrijke plaats innemen in onze samenleving;  

b. inwoners die vrijwilligerswerk doen, onder andere in het verenigingsleven, hiermee hun 

verbondenheid met de samenleving tonen;  



c. de gemeente Ridderkerk moet voorkomen dat als gevolg van de energiecrisis, cultuur- en 

sportverenigingen, die niet in aanmerking komen voor het tijdelijk prijsplafond energie (die 

bekend is gemaakt op 4 oktober 2022) hun deuren moeten sluiten of failliet gaan; 

d. elke Ridderkerkse vereniging gestimuleerd zou moeten worden om te verduurzamen; 

e. verenigingen niet noodgedwongen vanwege de energiecrisis de contributie moeten verhogen, 

waardoor er onder andere niet meer betaalbaar gesport kan worden. 

verzoekt het college om: 

1. een steunpakket voor Ridderkerkse cultuur- en sportverenigingen en maatschappelijke 

organisaties in de vorm bijvoorbeeld van een subsidieregeling, beschikbaar te stellen van 

maximaal € 250.000, waarvoor geldt dat; 
a. Ridderkerkse sport- en cultuurverenigingen en maatschappelijke organisaties deels 

tegemoet te komen in de energiekosten die vanwege prijsstijgingen hoger liggen dan 

in 2021;  

b. hiervoor voorwaarden op te stellen die rekening houden met de financiële positie van 

de aanvrager en daarnaast de tegemoetkomingen voor de energiekosten vanuit 

andere overheden;  

c. het steunpakket open te stellen in 2022 tot in ieder geval einde eerste kwartaal 2023. 

2. de financiële consequenties van de subsidie te dekken uit de algemene reserve;  

3. onder andere de door de Rijksoverheid op 3 oktober 2022 opengestelde Subsidieregeling 

duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) onder de aandacht’ te brengen van cultuur-en 

sportverenigingen die dit aangaat;  

4. de groep verenigingen en maatschappelijke organisaties welke buiten kleinverbruikers 

aansluitingen vallen onder de aandacht te brengen van de Landelijke Overheid.  

 

en gaat over tot de orde van de dag  

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk John Stip, Partij 18PLUS 

Tjalke Alkema, ChristenUnie  Victor Mijnders, CDA   

Linda Klaver, VVD   Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Behandeld in de raadsvergadering van 13 oktober 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is een steunpakket energiekosten voor verenigingen en maatschappelijk organisaties. 



Het college wordt verzocht een steunpakket beschikbaar te stellen om verenigingen en 

maatschappelijke organisaties deels tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. 

Tevens wordt het college verzocht bestaande regelingen onder de aandacht te brengen.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 29 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 

Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 12 januari 2023 n.a.v. de raadsinformatiebrief d.d. 9 

december 2022. 
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