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Beantwoording van de vragen 
Gelijk aan huishoudens worden ook steeds meer maatschappelijke organisaties financieel geraakt door de gestegen 
energiekosten. Maatschappelijke organisaties welke binnen het gemiddeld gebruik van kleinverbruikers vallen, ontvangen 
in de maanden november en december 2022, gelijk aan huishoudens (zie ook beantwoording vragen 'Schuldenexplosie 
Woerdense Huishoudens - Z/22/051325 / D/22/073704) €190,- energiecompensatie vanuit het Rijk. Vanaf 1 januari 2023 
vallen kleingebruikers, gelijk aan huishoudens, ook binnen het door het Rijk vastgestelde prijsplafond. De vragen, zoals 
gesteld door Inwonersbelangen betreffen maatschappelijke organisaties welke zowel binnen als buiten eerder genoemde 
maatregelen vanuit het Rijk vallen.   
 
Heeft de gemeente al enig zicht op de mogelijke omvang van deze problematiek?   
1. Het college voert aanhoudend gesprekken met haar maatschappelijke partners. Enkele organisaties hebben hun 
zorgen ten aanzien van de energieprijzen richting het college geuit. Het college vervolgt haar gesprekken met deze 
organisaties. 
 
Welke stappen kan en wil de gemeente nemen om te zorgen dat er samen, met de wijk- en dorpscentra en lokale 
omroep door deze crisistijd gekomen wordt?  
2. Er wordt voor organisaties en inwoners middels het ‘Noodfonds Energiearmoede’ een vangnet gecreëerd. In de 
concept begroting 2023-2026 is voor dit noodfonds een bedrag van € 1.000.000,- opgenomen. 
 
Wil de gemeente deze verenigingen/instellingen overeind houden als ze om dreigen te vallen?  
3. Zoals genoemd in de concept begroting 2023-2026 wordt aan concrete uitwerking en voorwaarden van het ‘Noodfonds 
Energiearmoede’ hard gewerkt. 
 
Is het instellen van een energienoodfonds hiervoor de oplossing?  
4. Dit is als voorstel in de concept begroting opgenomen.  
 
   
 
Bijlagen 
- Concept begroting 2023-2026 Woerden - Z/22/052023 / D/22/075800 
- Beantwoording schriftelijke vragen 'Schuldenexplosie Woerdense Huishoudens' - Z/22/051325 / D/22/073704 
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Schriftelijke vragen - Hulp aan wijk- en dorpscentra en lokale omroep door oplopende kosten van 
de energierekening 
 
De afgelopen weken hebben diverse organisaties Inwonersbelangen gevraagd wat de gemeente 
Woerden gaat doen als deze instellingen hun energierekening niet meer kunnen voldoen. Door de 
oplopende energieprijzen en het ontbreken van een vast contract gaan diverse instellingen in de 
problemen komen. Of zijn al in grote problemen gekomen. Splinter heeft terecht al vragen gesteld 
over onze Inwoners, Woerden-Sport, sportverenigingen, enz. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 
 
1. Heeft de gemeente al enig zicht op de mogelijke omvang van deze problematiek? 
2. Welke stappen kan en wil de gemeente nemen om te zorgen dat er samen, met de wijk- en 

dorpscentra en lokale omroep door deze crisistijd gekomen wordt? 
3. Wil de gemeente deze verenigingen/instellingen overeind houden als ze om dreigen te vallen? 
4. Is het instellen van een energienoodfonds hiervoor een oplossing? 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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