
MOTIE 

 
 
 
Aan  College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Kerkrade 
 
Betreft  Motie inzake onderzoek ondersteunen van alle koophuiseigenaren in Kerkrade met 

gratis energieadvies en een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van 
energiebesparende maatregelen. 

 
Datum   16-11-2022 
 
 
Geacht college, 
 
Hieronder treft u namens de fractie VVD Kerkrade een motie aan inzake ‘onderzoek naar het 
ondersteunen van alle koophuiseigenaren in Kerkrade, met gratis energieadvies en een financiële 
tegemoetkoming voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen’. 
 
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 
november 2022. 
 
De raad van de gemeente Kerkrade in vergadering bijeen op 9 november 2022 
 
Overwegende dat: 
 

- het fenomeen energiearmoede het niveau van de gemeente op de korte termijn in rap 
tempo ontstijgt; 

 
- de Gemeente Kerkrade, samen met de overige Parkstadgemeenten, in het nieuwe ‘Verbond 

voor Energierechtvaardigheid’ de krachten gebundeld heeft met woningcorporaties, 
huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 
andere maatschappelijke organisaties in de regio, om de energiearmoede te bestrijden; 

 
- de Gemeente Kerkrade inwoners die recht hebben op energietoeslag en huishoudens tot 

130% minimum, gratis energieadvies en een tegoed van €250,- aan energiebesparende 
maatregelen ter beschikking stelt; 
 

- alle Kerkraadse huiseigenaren, dus ook de huiseigenaren die boven de 130% minimum 
inkomensgrens vallen, te maken krijgen met stijgende energiekosten; 

 
- het adviseren van alle huishoudens in Kerkrade een positieve bijdrage levert aan de 

Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg 1.0, waar Energiebesparing onderdeel van 
uitmaakt in de vorm van particulieren en bedrijven te ondersteunen door 
informatievoorziening, subsidies/leningen en het uitvoeren van besparingsprojecten. 
 

 
 
 



MOTIE 

 
 
Verzoekt het college: 
 

- te onderzoeken of alle koophuiseigenaren in Kerkrade kunnen worden voorzien van gratis 
energieadvies en een, in hoogte door het college nader te bepalen, financiële 
tegemoetkoming voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen. 

- de conclusies te delen met de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022. 
 
  
 
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 17 
november 2022 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
VVD Kerkrade 
 
 
 
 
 
Roger Creusen        Bryan van Putten 
Fractievoorzitter       Commissielid GEZ 


