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Motie Energieneutraal maken van verenigingen, buurt- en
dorpshuizen.

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

constaterende dat:
de gevolgen van de energiecrisis en inflatie in heel Nederland voelbaar zijn. Dat geldt
ook voor de samenleving in de gemeente Den Helder;
ons vele signalen bereiken dat niet alleen de minima in grote nood verkeren, maar ook
de mensen met een middeninkomen staat het water al aan de lippen;
de regering op Prinsjesdag maatregelen heeft aangekondigd om de ergste nood voor
inwoners op te vangen via het zogeheten prijsplafond;
sociale ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen, buurthuizen en verenigingen niet weten
hoe hun toekomst eruit komt te zien en of ze het hoofd boven water kunnen houden;

overwegende dat:
het een logische stap is dat de verenigingen het lidmaatschap zullen verhogen om niet
in financiële problemen te komen;
buurt- en dorpshuizen hun prijzen zullen verhogen om de kosten te kunnen dekken;
gezien de algehele prijsstijgingen het lastig kan zijn dat het lidmaatschap nog betaald
kan blijven worden;
het aantal leden bij de verenigingen en het aantal bezoeken aan de dorps- én
buurhuizen terug zal lopen, waardoor de kosten voor het lidmaatschap en of
consumpties nog hoger zullen worden;
er minder inwoners lid zijn van een sportvereniging en dus minder zullen sporten;
er minder mensen gebruik zullen maken van buurt- en dorpshuizen en verenigingen
waardoor er minder sociaal verkeer op gang komt;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
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in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden om de verenigingen,
buurt- en dorpshuizen te verduurzamen, waardoor toekomstige energie-armoede tot het
minimum kan worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en dergelijke.
Ambitie daarbij is dat de verenigingen, buurt- en dorpshuizen binnen drie jaar
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