
  

Amendement  

Raadsvergadering 25 oktober 2022  

Agendapunt 13: Programmajournaal 2022  

Onderwerp: Energiekosten verenigingen, sociaal maatschappelijke accommodaties en bedrijven  

Indieners: Lokaal Dinkelland-CDA-VVD-Progressief Dinkelland-Burgerbelangen Dinkelland  

  

De raad van de gemeente Dinkelland,  

  

In vergadering bijeen op 25 oktober 2022  

  

  

Constaterende dat:  

* Ter behandeling en vaststelling voorligt het Programmajournaal 2022;  

* Dat er aanleiding is het Programmajournaal gewijzigd vast te stellen;  

* Verenigingen en sociaal maatschappelijke organisaties(SMO’s) een belangrijke rol in onze 

gemeenschap vervullen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid.  

* Verenigingen en SMO’s die eigenaar of huurder zijn van een accommodatie geconfronteerd worden 

met extreem gestegen energieprijzen waardoor het voortbestaan in gevaar komt.  

* Ook lokale ondernemers met dezelfde problematiek te maken hebben.  

* Dat er wellicht vanuit de overheid een regeling komt voor verenigingen, SMO’s en MKB.  

  

Overwegende dat:  

* Verenigingen en SMO’s genoodzaakt worden deze sterk gestegen kosten aan de leden en 

bezoekers door te berekenen.  

* Het onwenselijk is dat onze inwoners naast de voor hen sterk gestegen energiekosten ook andere 

voorzieningen en contributies sterk in prijs omhoog zien gaan door de gestegen energiekosten.  

* Hierdoor lidmaatschappen en deelname aan activiteiten noodgedwongen moeten worden opgezegd 

voor kinderen en volwassenen.  

* Door het verdwijnen van lokale ondernemingen de leefbaarheid van onze kernen weer een knauw 

krijgt.  

  

besluit:  

1. Het Programmajournaal 2022 van de gemeente Dinkelland vast te stellen met inachtneming 

van de volgende wijzigingen:   

  

Wijziging 1:  

Op de negende pagina wordt in de tabel Reserve Incidenteel Beschikbare Middelen een regel 

toegevoegd luidende:  

Af: Noodfonds energiekosten verenigingen en SMO’s  -100.000  

Op de negende pagina wordt in de tabel Reserve Incidenteel Beschikbare Middelen het 

bedrag 11.504.000 gewijzigd in 11.404.000  

  

Wijziging 2:  

             Op de negende pagina wordt het omkaderde tekstdeel aangeduid als D als volgt aangevuld:  

“ de raad besluit € 100.000 uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen te 

nemen en dit bedrag te bestemmen voor de vorming van een Noodfonds voor de 

ondersteuning van SMO’s en verenigingen die door de hoge energiekosten acuut in hun 

bedrijfsvoering of voortbestaan worden bedreigd. Dit noodfonds kan worden ingezet als 

aanvulling op de beschikbare rijkssteun.   

Het college wordt opgedragen het Noodfonds te voorzien van uitvoeringsregels en criteria. 

Het college wordt tevens opgedragen een meldpunt in te richten voor het MKB waar 

bedrijven zich kunnen melden die door de hoge energiekosten acuut in hun voortbestaan 

worden bedreigd en deze bedrijven (door de bedrijfsconsulent) actief te laten ondersteunen 

in de doorverwijzing naar de overheidssteun.  

  



  
  

2. Het voordelige saldo van dit Programmajournaal 2022 van € 1.113.000 te storten in de 

algemene reserve  

  

Aldus besloten door de raad op 25 oktober 2022  

  

    

  

fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte 

fractie CDA, Marc Smellink fractie VVD, 

Joris Poffers  

fractie Progressief Dinkelland, Wilma Riesmeijer fractie 

Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis  

 

 

  


