
 

 
 

 
 

 
 

MOTIE 

Indiener: Mat Brüll 

Raadsvergadering: 18 oktober 2022 

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: 
Motie onderzoek Maastrichts noodfonds voor verenigingen en maatschappelijke 
organisaties 

*Besluit: 
 

*Voorzitter: 
 

*Griffier: 
 

* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 18 oktober 2022, 
behandelende de motie vreemd aan de orde van de dag, 
 
Constaterende dat: 

 Voor veel verenigingen en maatschappelijke organisaties (te denken valt o.a. aan sport, culturele instellingen 
en buurthuizen) in Maastricht de energiekosten fors zijn gestegen; 

 Er vanuit deze verenigingen en maatschappelijke organisaties zorgen zijn omtrent de stijgende energielasten 
en de mogelijke gevolgen voor het voortbestaan; 

 Deze verenigingen en maatschappelijke organisaties van groot maatschappelijk belang zijn voor onze stad en 
buurten; 

 De subsidieverordening geen mogelijkheid voorziet om deze onvoorziene kosten te compenseren; 

 Maastricht al vaker het belang van verenigingen en maatschappelijke organisaties heeft onderstreept en nu 
de mogelijkheid zou moeten onderzoeken om ze in deze moeilijke tijd de helpende hand te bieden. 

 
Overwegende dat: 

 De stijgende energiekosten kunnen zorgen voor een gat in de begroting voor verenigingen en 
maatschappelijke organisaties; 

 Er verschillende mogelijkheden zijn om de begrotingen van deze verenigingen en maatschappelijke 
organisaties sluitend te krijgen; 

 Energiebesparingen hierbij als eerste optie bekeken en onderzocht dienen te worden; 

 Het als onwenselijk wordt gezien om vanwege stijgende energielasten, de contributie drastisch te verhogen 
omdat hiermee de toegankelijkheid voor inwoners in gedrang komt; 

 Voorkomen moet worden dat verenigingen en maatschappelijke organisaties in hun voortbestaan worden 
bedreigd door de onvoorziene stijging van de energielasten; 

 Er tijdens de Algemene Beschouwen een voorstel is aangenomen van het CDA om ook energiehulp te 
verlenen aan verenigingen, sportclubs, zwembaden en maatschappelijke voorzieningen; 

 Er dus landelijk plannen en bijkomende middelen in de pijplijn kunnen zitten en wij hier lokaal alvast op 
kunnen voorsorteren zodat we al voor het kerstreces de nodige stappen hebben gezet.  

 
 
 
 
 

Aangenomen

Agendapunt: 9 
Korr. no: 2022.16590 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
BESLUIT: 
Het college te verzoeken om: 

 Te inventariseren of verenigingen en maatschappelijke organisaties als gevolg van de gestegen 
energiekosten nog wel aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen en indien mogelijk een inventarisatie 
van de te verwachten kosten te maken; 

 De mogelijkheid te bekijken om een noodfonds op te richten voor verenigingen en maatschappelijke 
organisaties, die ondanks de inspanningen om energie te besparen genoodzaakt zijn aanvullende 
maatregelen te treffen om de begroting voor 2023 op orde te krijgen en/ of bedreigd worden in het 
voortbestaan van de verenigingen vanwege de gestegen energielasten; 

 Te bekijken welke financiële mogelijkheden er zijn om een dergelijk fonds vanuit de bestaande middelen van 
de gemeente dan wel middels (co-)financiering van het rijk in te richten. Hierbij ook de voorwaarden aan te 
geven waaronder een beroep op het noodfonds kan worden gedaan; 

 De gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het einde van dit jaar, een terugkoppeling te doen 
omtrent een noodfonds en de voorwaarden voor zo’n noodfonds, zodat verenigingen en maatschappelijke 
organisaties voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben; 

 De mogelijkheid open te houden om bij de uitwerking van het noodfonds ook nog andere doelgroepen te 
betrekken dan in deze motie genoemd.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Mat Brüll  John Steijns   Tiny Meese-van der Venne Guiseppe Noteborn   
CDA   Senioren Partij Maastricht Partij Veilig Maastricht  VVD 
 
 
Mark Mülders  Jos Gorren   Anita van Ham   Claudia Demas 
GroenLinks  SAB    PvdA    D66 
 
 

Besluit: Voor de motie stemmen 36 leden: dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), mw. Makatita-Hendrix (SPM), dhr. 
Meertens (SPM), dhr. Willems, (SPM), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Lucas (GroenLinks), dhr. Mülders 
(GroenLinks), mw. Rekko (GroenLinks), mw. Demas (D66), mw. El Fassih (D66), dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), mw. 
Heine (CDA), dhr. Beckers (CDA), dhr. Brull (CDA), dhr. Borgignons (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), 
mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. 
Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Vaessen (PvdD), dhr. Ortjens (Volt), dhr. Den Heijer (
Volt), dhr. Van Gelooven (SP), mw. Schut (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Rooij (
M:OED), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) en dhr. Nab (FvD).   
Tegen de motie stemmen 0 leden: -- 
 
De motie is aangenomen met 36 stemmen voor en 0 tegen. 


