
Fractie Janny Volmer

Motie extra budget subsidieregeling woningverbetering en verduurzaming.

Motienummer: ……………

De raad van de gemeente Eemsdelta

In een extra vergadering bijeen op 13 januari 2022

Constaterende dat: 

• Er rond de subsidieaanvraag van 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van woningen in 
onze regio grote onrust bij inwoners is ontstaan;

• Deze onrust zich uit in talloze reacties van boosheid, frustratie en verdriet in de pers en op social 
media;

• Er bij het aanvragen van de subsidie lange wachtrijen zijn ontstaan zowel voor de gemeentehuizen 
als digitaal;

• Vooraf al duidelijk was dat het budget ontoereikend was;
• Daardoor het subsidieplafond bereikt was voordat alle inwoners hun aanvraag hebben kunnen doen;
• De overheid op deze manier kansenongelijkheid onder inwoners creëert;

Overwegende dat: 

• Elke inwoner in ons gebied die voldoet aan de voorwaarden het recht heeft op het aanvragen van 
bovengenoemde subsidie;

• Bij het bereiken van het subsidieplafond er nog ruim 14.000 wachtenden in de digitale rij stonden;
• Deze mensen dus achter het net vissen omdat het loket dinsdag niet meer opende;
• Dit het zoveelste voorbeeld is van hoe Groningers slachtoffer worden van de gaswinning;
• De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw jl. maandag de deur op een kier zette om extra budget te 

zoeken;

Roept het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta op: 

• Om er bij de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw met klem op aan te dringen het plafond open te 
breken zodat iedereen die recht heeft op deze subsidie hiervoor in aanmerking kan komen;

• Dit in gezamenlijkheid met alle bestuurders in Groningen vorm te gaan geven.

En gaat over tot de orde van de dag.
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