
 
 

     
 

Titel: Help met gemeenten maatschappelijke voorzieningen en het Gelders 
bedrijfsleven de winter door! 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2022, 
 

gehoord de beraadslagingen, 
 

constaterende dat: 

● Door de oorlog in de Oekraïne en mede daardoor minder gas uit Rusland zijn de energieprijzen 

enorm gestegen. Inwoners van Gelderland krijgen steun en tegemoetkoming in de energiekosten 

vanuit het rijk; 

● De gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden, sportverenigingen, wijkcentra en culturele 

voorzieningen aan de bel trekken dat zij de torenhoge energiekosten deze winter niet meer kunnen 

betalen; 

● MKB-bedrijven en grootverbruikers het door de enorm gestegen energieprijzen op punt van 

omvallen staan, ondanks in de maak zijnde regelingen vanuit het Rijk, 

 

overwegende dat: 

● Er tijdens de corona-periode middelen ter beschikking zijn gesteld om maatschappelijke en culturele 

voorzieningen en Gelderse bedrijven overeind te houden; 

● Maatschappelijke en culturele voorzieningen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid 

van onze inwoners; 

● Het Gelders bedrijfsleven, en het MKB in het bijzonder, vitaal zijn voor de Gelderse economie en 

werkgelegenheid; 

● In een tijd waarbij de energieprijzen recordhoogten bereiken, de provincie gemeenten financieel kan 

helpen bij de ondersteuning van de maatschappelijke voorzieningen en het Gelders bedrijfsleven; 

● Het aannemelijk is dat ook na komende winter de energieprijzen hoog zullen zijn. 

 

geven het College van Gedeputeerde Staten de opdracht om: 

1. Een Gelders Winterfonds van €10 miljoen beschikbaar te stellen om maatschappelijke-, publieke- 

en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door 

de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigen te geraken, bij te staan. 

a. Dat deze maatregel door gemeenten aangesproken kan worden bij het ontbreken van een 

voorliggende voorziening vanuit de gemeente of het Rijk. 

b. De uitvoering van dit fonds te beleggen bij Gelderse gemeenten, bijvoorbeeld via de BBZ. 

c. Dit bedrag te dekken uit de MTR-middelen en de lopende begroting, en verantwoording 

over uitvoering achteraf via de reguliere P&C-cyclus af te leggen. 

 



2. En daarbij bestaande regelingen van rijk, provincie en Gelderse gemeenten om snel en 

verantwoord maatschappelijk vastgoed en Gelderse bedrijven te verduurzamen, met grote spoed 

onder de aandacht te brengen van betreffende organisaties en bedrijven teneinde voor de winter van 

2023 het betreffende vastgoed zo mogelijk te hebben verduurzaamd. 

 

3. Op korte termijn een Statenbrief aan Provinciale Staten te sturen waarin GS aangeeft hoe 

Gelderland op de middellange en lange termijn bijdraagt aan de verduurzamingsopgave bij 

maatschappelijke en culturele organisaties en het Gelders bedrijfsleven. 

 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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