
 

 
          
 

Borne 15-11-2022 
 
 Voorzitter, 
   
Voor ons ligt een raadsvoorstel om een Noodfonds in te stellen voor inwoners die 
aantoonbaar niet meer in staat zijn om hun rekeningen te betalen. Als gevolg 
daarvan kunnen ze afgesloten worden door hun energieleverancier of nog erger: uit 
huis worden gezet. Om verdere escalatie van betalingsproblemen te voorkomen 
kunnen inwoners voortaan een beroep doen op het voorgestelde Noodfonds. Dat 
vinden wij als CDA een goed idee. Het nut en de noodzaak hiervan is tijdens het 
Politiek Beraad op 25 oktober jl. al uitvoerig besproken aan de hand van bijgevoegde 
gespreksnotitie over bestaanszekerheid. Het resultaat hiervan is geconcretiseerd in 
het voorliggende raadsvoorstel waar we nog wel wat aanmerkingen op hebben. 

1) wij vinden het jammer en onbegrijpelijk dat er geen gebruik gemaakt is van de 
expertise van de raads-adviesgroep Sociaal Domein èn ook niet van de 
expertise van de  plaatselijke kerken, die al sinds 2015 een Noodfonds 
runnen met hetzelfde dezelfde naam, met hetzelfde ultieme doel en dat 

financieel ondersteund wordt door de gemeente 
2) dat bestaande Noodfonds is destijds opgericht omdat toenmalige wethouder 

Lex Albers aangaf dat de gemeentelijke organisatie niet snel genoeg kon 
reageren om dreigende onheil van een afsluiting dan wel een uitzetting te 
voorkomen met als vraag aan de portefeuillehouder of dat nu wel geborgd is? 

3) en ook de vraag aan de portefeuillehouder of de naam van het voorgestelde 
fonds aangepast kan worden want twee Noodfondsen met hetzelfde oogmerk 
is wel erg verwarrend voor de inwoners 

4) de regeling lijkt op die van de Stadsbank en met als vraag aan de 
portefeuillehouder of de Stadsbank een rol speelt bij de uitvoering en zo ja, 
welke? 

5) we lezen in het raadsvoorstel dat aan de hand van het totale saldo op de 
bank- en spaarrekening bepaald of wordt aanvrager al of niet in staat is om 
zijn/haar rekeningen te kunnen betalen ter voorkoming van afsluiting dan wel 
uitzetting met als vraag aan de portefeuillehouder om dit nader toe te lichten 

6) wij zijn van mening dat in deze zo’n totaal saldo niet alleen kan volstaan om 
als maatstaf te dienen voor het beoordelen of iemand al of niet in aanmerking 
komt voor het voorgestelde Noodfonds. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Voorzitter, ter afsluiting willen we nog benadrukken dat bij de uitvoering van het 
voorliggende raadsbesluit de volgende 2 onderdelen van eminent belang zijn: 

1) ten eerste: communicatie, maar daar is volgens ons al genoeg over gezegd 
en verwijzen we kortheidshalve ook naar de motie die unaniem is 
aangenomen tijdens de de algemene beschouwingen van een week geleden 

2) ten tweede: een adequate begeleiding van de inwoners die met of zonder 
succes een beroep doen op het Noodfonds, hierbij denken we ook expliciet 
aan de mogelijkheden om de kosten voor energie te verlagen 

 
Ter afsluiting voorzitter, het CDA gaat er vanuit dat dit raadsvoorstel wordt 
aangenomen en dat met ingang van morgen inwoners hiervoor een aanvraag 
kunnen indienen, ondanks het gebrek aan een duidelijk criterium waartegen 
aanvragen getoetst worden. Een lastig gegeven voor ons als CDA fractie. Derhalve 
onze vraag voorzitter : kan de portefeuillehouder ons toezeggen dat we als raad 
worden ingelicht over de uitwerking van de voorwaarden voor het Noodfonds en dat 
we een evaluatie van het fonds tegemoet kunnen zien over de komende periode tot 
en met het eerste kwartaal van 2023, bijvoorbeeld betreffende aantallen en 
bedragen aan leningen en kosten? Graag een tractie van de portefeuillehouder op 
ons voorstel. 
 
Voorzitter, tot zover in eerste termijn. 


