
   

Motie 
 

 Onderwerp Noodfonds tegemoetkoming energiekosten 

 

Datum 25 oktober 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 25 oktober 2022; 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
Gehoord de beraadslagingen; 
 
Constaterende dat: 

• als gevolg van de oorlog in Oekraïne de energieprijzen sterk fluctueren; 

• dit tot grote problemen kan leiden voor mensen die niet in staat zijn deze hogere 
kosten te dragen; 

• energiebedrijven die energie leveren die niet gebaseerd is op gebruik van gas, 
olie of kolen, zeer forse winsten maken, omdat de gasprijs bepalend is voor de 
verkoopprijs van energie; 

• Twence als gemeentelijke BV een bedrijf is dat als gevolg van deze koppeling 
forse winsten maakt bij de levering van warmte aan inwoners van een aantal 
gemeenten;  

• Hof van Twente medeaandeelhouder is van Twence; 
 
Overwegende dat: 

• warmtenetten tot nu toe zijn uitgesloten van maatregelen van de rijksoverheid om 
de kosten voor inwoners van ons land te beperken;  

• het niet aanvaardbaar is dat gemeentelijke bedrijven winst maken als gevolg van 
een oorlogssituatie;  

• Twence alles op alles zou moeten zetten om gebruikers van het warmtenet 
tegemoet te komen door bijvoorbeeld het instellen van een noodfonds voor deze 
groep gebruikers; 

• dit noodfonds gefinancierd dient te worden uit de winsten die Twence maakt die 
zijn toe te wijzen aan de marktontwikkelingen als gevolg van de oorlog in 
Oekraïne; 

• pas na het instellen van zo’n fonds Twence kan en mag overgaan tot een 
winstuitkering aan deelnemende gemeenten;  

• onze gemeente de dan nog te ontvangen winst alleen en uitsluitend zou moeten 
inzetten voor extra duurzaamheidsmaatregelen die op zeer korte termijn 
uitgevoerd zouden kunnen worden voor bijvoorbeeld inwoners met financiële 
problemen door de hoge energieprijzen en daarbij ook te bekijken of mensen met 
lagere inkomens ook baat zouden kunnen hebben bij zwaardere 
duurzaamheidsmaatregelen;  

 
Verzoekt het college: 

1. om zich in het kader van het aandeelhouderschap van Hof van Twente in 
Twence, samen met andere aandeelhouders, op korte termijn sterk te maken 
voor het instellen door Twence van bedoeld noodfonds en het daarbij hanteren 
van de hierboven genoemde randvoorwaarden; 



2. de na het instellen van bedoeld noodfonds nog te ontvangen gemeentelijke 
winstuitkering uitsluitend in te zetten voor extra duurzaamheidsmaatregelen die 
op zeer korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden voor bijvoorbeeld 
inwoners met financiële problemen door de hoge energieprijzen, respectievelijk 
daarbij ook te bekijken of inwoners met lagere inkomens ook baat zouden kunnen 
hebben bij zwaardere duurzaamheidsmaatregelen;  

3. deze motie te delen met andere aandeelhoudende gemeenten van Twence; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
 
In Beweging PvdA 
 
 
M. Hutten F. Rijkens 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 25 oktober 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


