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Actualiteitenhalfuur     Dinsdag 6 december 2022 

“Voorzitter, 

Onlangs heeft het Kabinet bekend gemaakt dat er extra geld zal worden 

uitgetrokken om op verschillende manieren de energiekosten te compenseren.  

Zo krijgen gemeenten en provincies structureel € 300 mln erbij om publieke en 

maatschappelijk instellingen te compenseren. Dit voor de periode 2023-2025. 

De bedragen worden in de voorjaarsnota 2023 definitief vastgesteld. 

Minister van Binnenlandse Zaken (Bruins Slot) gaf aan dat deze gelden vrij te 

besteden zijn en kan bijvoorbeeld gaan naar ‘buurt- en dorpshuizen die te 

maken hebben gekregen met hoge energiekosten’ Het is aan gemeenten en 

provincies aan welke maatschappelijk voorzieningen ze dit geld willen 

besteden. 

Voorzitter, over buurthuizen gesproken, verleden maand heeft Wijkvereniging 

de Flat een brief gestuurd aan het College met daarin beschreven de 

onhoudbare situatie v.w.b. de explosief gestegen energiekosten. Zoals het nu 

voorligt zullen zij vanaf januari 23 de deuren moeten sluiten. 

Deze vereniging bestaat inmiddels al ruim 50 jaar en heeft al die jaren zonder 

subsidie allerlei activiteiten georganiseerd met en voor buurtbewoners en tot 

op heden met veel succes en waardering.  

Tijdens de Coronacrisis heeft men het ternauwernood kunnen redden mede 

met behulp van Maasdelta. Zij voelden zich door de gemeente in de steek 

gelaten.  

De vraag is of u als college kennis heeft genomen van deze brief en/of er 

inmiddels hierop is gereageerd ?  

Bent u ingegaan op het verzoek om met hen in gesprek te gaan, en zo ja heeft 

dit inmiddels plaatsgevonden en wat is de uitkomst hiervan ? 

Er wordt financiële hulp geboden vanuit het Rijk maar pas in het voorjaar kan 

daarover worden beschikt terwijl de nood nu het hoogst is.  

Ziet u mogelijkheden om vooruitlopend op de toezegging van het Rijk deze 

Vereniging tegemoet te komen zodat zij hun deuren ook ná 31 december 22 

open kunnen houden ? “ 
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(de wethouder Sjoerd Kuiper reageerde positief en gaf aan dat medewerkers van de 

gemeente in contact met elkaar zijn om tot een oplossing te komen) 

“Voorzitter, 

Ik dank de wethouder voor zijn reactie en de genomen en/of te nemen stappen 

zodat deze wijkvereniging (wijkvereniging de Flat) haar belangrijke werk voort 

kan zetten en daarnaast zien wij uit naar de bijdrage van het Rijk en de 

invulling van het college in 2023 v.w.b. besteding van deze extra gelden 

vanuit het Gemeentefonds. Ik dankuwel !” 

Hans van der Burg 

Fractievoorzitter, VSP-Maassluis 
 

    

 

 

  


