
         
  

        
         

            
             

          
  

         
       

       
     

               

 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Voorzet ronde tafel gesprek gemeenteraad Venlo 14-09-2022 

* Middeninkomens redden het door hoge energierekening niet meer zonder bezuinigen: nieuwsbericht 
Gepubliceerd op: 09 juni 2022 (NIBUD) 

* Winterswijk denkt aan crisisfonds voor inwoners met financiële problemen 
Domien Esselink & REGIO8 i.s.m. Omroep Gelderland 9 september, 

* 
Een groot deel van de Nederlandse huishoudens krijgt te maken met een zware herfst nu de energie-
en voedselprijzen verder stijgen. Het gaat daarbij niet alleen om de lagere inkomens. Ook de midden-
en hogere inkomens staan flink onder druk, waarschuwt het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud). Nu.nl 10-09-2022 

* Als de politiek en de energiebedrijven niet snel goede afspraken maken over consumenten die hun 
energierekening niet kunnen betalen, dan dreigen deze winter mogelijk massale afsluitingen. 
Daarvoor waarschuwt Netbeheer Nederland, de vereniging van alle elektriciteits- en 
gasnetbeheerders van Nederland. Als energiebedrijven een consument willen laten afsluiten, dan 
krijgt de netbeheerder het verzoek om dat uit te voeren. Dat is een wettelijke taak. (NOS-nl 8-09-2022) 

Zomaar een handvol nieuwsberichten van vorige week. Het is volstrekt duidelijk dat niet 
alleen de absolute minima het zwaar hebben. Steeds vaker komen berichten dat ook de zgn. 
“werkende armen” (lage- en middeninkomens) de pijn van de rap stijgende inflatie voelen. 
Energiecontracten die van minder dan 200 euro verdrievoudigen en naar 600 tot zelfs 1000 
euro per maand schieten.  En we horen berichten over voetbalverenigingen die douchen na de 
wedstrijden niet meer toelaten, vanwege de energiecontracten. Zwembaden die moeten sluiten 
en op korte termijn buurthuizen etc. 
Tegelijkertijd melden berichten uit Den Haag dat het kabinet de noden ziet, maar pas bij de 
begrotingsbehandelingen en de algemene beschouwingen maatregelen zal invoeren. Effectief 
lopen we dan de kans dat inwoners en maatschappelijke organisaties minimaal 1 kwartaal het 
moeten zien te rooien En als we pech hebben zelfs langer. 

Wat kunnen wij doen voor onze inwoners? De voltallige gemeenteraad in Venlo, bijeen op 
09-09-2022 vindt in deze berichten voldoende aanleiding om tijdens haar vergadering van 14-
09-2022 a.s. stil te staan bij deze problematiek. De raad wil kijken of er mogelijkheden zijn 
om op korte termijn al ondersteuning te bieden: een korte klap, voordat Rijksmaatregelen 
effectief gevoeld gaan worden. Uiteraard gaat de raad dit ronde tafel gesprek ook aan met het 
college als deelnemer. Een open ronde tafelgesprek is een uitwisseling van (creatieve) ideeën, 



 
 

 

 
 

zowel in- als buiten de box denkend, die -vooraleerst- op korte termijn ondersteuning bieden. 
Extra ingewikkeld is het dat we als gemeente natuurlijk de echte minima als groep redelijk in 
beeld hebben en kennen. Maar mensen die werken, een laag loon hebben, maar net buiten alle 
ondersteuningsmaatregelen vallen, hebben we als gemeente niet in beeld. Dus is ook de vraag 
hoe we ze kunnen vinden, om ze te kunnen ondersteunen onderdeel van het gesprek. 

Uiteraard kan de raad ook stil staan bij maatregelen voor burgers, bedrijven en instellingen 
voor de wat langere termijn. Want zoals het zich nu laat aanzien, is deze problematiek niet zo 
snel verdwenen cq. opgelost. Kortom nu een gezamenlijk gesprek voeren met alle partijen 
over mogelijke ondersteuning voor Venlose burgers en instellingen. 

Bert Frings. 

Arcen, 11 september 2022 
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