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Motie voor de raadsvergadering van 20 december 2022

Agendapunt : 27 Moties vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp : armoede

Aan de raad, Schagen
Stemming, d.d. 2 0 DEC. 2022 ļ
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Overwegingen/constateringen:
Door de energiecrisis proberen veel mensen energie te besparen om de kosten laag 
te houden.
Het is voor hen elke maand weer onduidelijk hoeveel de energierekening omhoog 
gaat en of het maandtarief meer dan verdubbeld is.
Veel mensen zetten hierdoor de verwarming niet meer of minder aan.
Douchen wordt in sommige gevallen geminimaliseerd tot 2 keer douchen per week. 
Hoe lang mensen moeten blijven bezuinigen is niet duidelijk.
Verduurzamen of na-isoleren is voor veel huishoudens onbereikbaar.
Verschillende gemeenten vanwege de energiecrisis speciale warmteplekken creëren 
waar burgers zich kunnen opwarmen.
Het gemeentehuis tijdens kantooruren met wat kleine aanpassingen in de hal genoeg 
ruimte en warmte kan bieden voor inwoners om op te warmen.
‘warme kamers’ is een initiatief van het Leger des heils voor iedereen die in de knel 
komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge 
energierekening.
In onze gemeente voor een ‘warme kamer' in de buurt mensen terecht kunnen bij de 
bibliotheken. Ook vraagt het Leger des Heils andere organisaties, kerken, eet. om 
hetzelfde te doen om zo een deken van warme kamers te verspreiden.

Verzoekt het college:
1. om inwoners in de gelegenheid te stellen tijdens kantooruren (08:00 - 17:00 uur) zich 

op te warmen in de hal van het gemeentehuis gedurende de koude periode en hier 
vermelding van te doen op de gemeentepagina in de zondagskrant en op de 
gemeentesite;

2. met buurthuizen in gesprek te gaan of zij in staat zijn om mensen een ‘warme ruimte' 
aan te bieden tijdens bepaalde uren op de dag.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
De 'warme ruimte’ aanbieden geeft ook ruimte voor informele contacten onderling met 
inwoners. Bovendien blijf je op deze manier op de hoogte van allerlei geluiden uit de 
samenleving.
Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp'ers, gezinnen, studenten, om te werken, te 
ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Daarom is het belangrijk dat het niet 
alleen de bibliotheken zijn die deze mogelijkheid bieden.
Het ‘huis van de gemeenschap, het gemeentehuis, openstellen voor mensen die in de kou 
zitten toont de empathie waar mensen ‘warm’ van worden.


