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Doel 
Ter informatie 
 
 
Aanleiding 
Op 7 november 2022 is door uw raad de motie “frictiebudget voor maatwerk energie-
problemen” vastgesteld. Op grond hiervan is € 300.000 overgeheveld naar een frictiebudget 
energiekosten ten behoeve van verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie. 
 
Alle bij ons bekende verenigingen en instellingen hebben wij benaderd met het verzoek of en 
in welke mate deze problematiek bij hen speelt. Zowel in 2022 als naar verwachting in 2023. 
Daarnaast hebben ook nog enkele organisaties gereageerd op onze oproep hierover in het 
Hofweekblad en op onze website. In totaal hebben we ca. 50 meldingen ontvangen. 
 
Inhoudelijke boodschap 
De energieproblematiek speelt breed bij onze maatschappelijke organisaties. Omdat de 
problematiek de verenigingen nogal heeft overvallen in 2022 en men geen kans had zich 
daar goed op voor te bereiden hebben wij gemeend om de meerkosten energie in dat jaar, 
zoals door de verenigingen gemeld, eenmalig te vergoeden.  
 
Door de instellingen is in totaal melding gemaakt van een nadeel van afgerond € 200.000. 
Deze meerkosten hebben wij ten laste gebracht van boven vermeld frictiebudget. Hiervan 
resteert nu nog circa € 100.000. Dit houden we beschikbaar om in 2023 waar nodig ook 
ondersteuning te kunnen bieden. Gelet op de dalende tendens in de huidige energiekosten, 
de mogelijkheid om landelijk en provinciaal ondersteuning aan te vragen en omdat 
gebouweigenaren nu naar verwachting meer tijd hebben om in te spelen op deze 
ontwikkelingen is er mogelijk minder gemeentelijke ondersteuning noodzakelijk. 
 
Indien maatschappelijke organisaties desondanks toch dreigen (aanvullend) in de problemen 
te geraken, dan weten ze dat ze opnieuw terecht kunnen bij ons college, om daarin 
oplossingsgericht mee te denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusie 
Het initiatief om budget beschikbaar te stellen om onze maatschappelijke organisaties steun 
te kunnen verlenen komt op een goed moment. Door deze inzet ontvangt men een adequate 
tegemoetkoming voor deze problematiek tot dit moment. We houden de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten, zodat we waar noodzakelijk ook in 2023 steun kunnen blijven 
bieden. 
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