
 
 

 

 

MOTIE 

Indiener: Bennie van Est (50PLUS) 

Raadsvergadering: 27 september 2022 

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Stijgende energieprijzen 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 27 september 2022, 
 
Constaterende dat: 

 De energieprijzen volledig uit de hand aan het lopen zijn; 

 Het naar de markt brengen van de energiesector negatieve gevolgen blijkt te hebben voor burgers; 

 De grote energiemaatschappijen zonder schroom per 1 oktober de prijzen verhogen zonder de 
waarschuwingstermijn van 1 maand in acht te nemen; 

 Het kabinet wederom veel te laat heeft gereageerd om oplossingen te zoeken; 

 Dat de algemene beschouwingen eerder tot meer onzekerheid heeft geleid dan tot vertrouwen dat het 
overheidsbeleid oplossingen gaat bieden; 

 Dat de wethouder in de domeinvergadering aangaf dat wellicht de huidige regelingen niet voldoende zijn; 
 
Overwegende dat: 

 De Maastrichtse inwoner niet de dupe mag worden van falend landelijk overheidsbeleid; 

 Vele inwoners die nooit schulden hebben gehad zonder hun schuld in liquiditeitsproblemen kunnen komen; 

 Incassotrajecten heel stressvol kunnen zijn en de gezondheid van de inwoners niet ten goede komt; 

 De overheid een zorgplicht heeft voor de bestaanszekerheid van haar inwoners en daarom moet voorkomen 
dat de inwoners geconfronteerd worden met vervelende incassotrajecten en ervoor zorgt dat de inwoners 
financiële middelen hebben voor de elementaire levensbehoeften. 

 
BESLUIT: 

 Het college te verzoeken om maatregelen te nemen om te voorkomen dat inwoners van Maastricht in 
liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de stijging van de prijscomponent van de energiekosten. 

 Deze maatregelen te effectueren met ingang van 1 oktober 2022. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Bennie van Est  Kitty Nuyts   Jos Gorren Rene Betsch Martin van Rooij 
50PLUS   Liberale Partij Maastricht SAB  PVV  M:OED 
 
 

Agendapunt 13
Korr.no. 2022.15865
Besluit: motie wordt ingetrokken.

Ingetrokken


