
 

 

 

 

Raadsvraag (art. 37) Gesteld door:  

PvdA  
Datum 26 september 2022 
Onderwerp 143-2022 - Noodsteunfonds MKB en inwoners 
Portefeuillehouder College B&W 
 

De fractie heeft de volgende vragen: 

Geachte voorzitter, 

  

De hoge energierekening is ons allen niet ontgaan. Waar eerst nog de lage inkomens het gelijk al 

voelden in hun portemonnee, zijn daar nu ook de middeninkomens bij gekomen. Verhalen over een 

verhogen van 500 euro zijn eerder normaal dan een uitzondering. Inwoners moeten kiezen tussen 

hun energierekening betalen of hun maandelijkse hypotheek/huur betaling. Laatst kwam ook naar 

buiten dat ondernemers ervoor kiezen om te stoppen, vanwege de hoge energiekosten. De 

welbekende bakkerij Croonen heeft aangegeven per 1 oktober te stoppen; dat betekent dus ook geen 

worstenbroodjes van Croonen meer. 

  

U merkt het; de hoge energiecrisis zorgt voor een forse bijwerking die het ondernemerslandschap 

enorm verandert. De kleine zelfstandige gaat het afleggen tegen de grote ketens en dat zal definitief 

zijn. Dorpen en steden verliezen nog verder de voorzieningen die lokaal het gezicht bepaalden. 

 

In de Tweede Kamer en kabinet zijn er allemaal ontwikkelingen bezig over prijsplafonds voor energie, 

steunmaatregelen voor inwoners en ondernemers, maar erg duidelijk en definitief is het nog allemaal 

niet. Als gemeente kunnen we daar niet op blijven wachten en moeten we nu actie ondernemen. Als 

fractie hebben wij gezien hoe het college van de gemeente Enschede is gekomen met een 

raadsvoorstel voor een noodsteunfonds. Deze kunt u hier lezen: Raadsvoorstel Noodfonds 

Enschede. 

 

Het college van Roosendaal is natuurlijk nu bezig om haar collegeprogramma vast te stellen en de 

begroting voor 2023 voor te bereiden welke de raad in november zal gaan behandelen. Tijd kost geld 

en in de context van deze vragen kost tijd geld welke inwoners en ondernemers niet (meer) hebben. 

  

 

De PvdA Roosendaal heeft hierover de volgende vragen;  

1.      Is het voor het college mogelijk om voor de begrotingsbehandeling al met ideeën en acties te 

komen welke er voor moeten zorgen dat inwoners niet worden afgesloten van gas/elektriciteit en/of 

hun huis uit worden gezet op basis van de hoge energiekosten? 

https://enschede.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0be1094c-df2f-45dd-a292-31a09f918183?documentId=37a1211c-53df-40b7-91f7-09a732cd5fbb&agendaItemId=461afa82-02e4-442d-ac06-f18a2598c131
https://enschede.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0be1094c-df2f-45dd-a292-31a09f918183?documentId=37a1211c-53df-40b7-91f7-09a732cd5fbb&agendaItemId=461afa82-02e4-442d-ac06-f18a2598c131


 

2.      Is het voor het college mogelijk om voor de begrotingsbehandeling al met ideeën en acties te 

komen welke er voor moeten zorgen dat ondernemers niet worden afgesloten van gas/elektriciteit, 

hun onderneming uit gezet worden of deze onderneming moeten sluiten op basis van de hoge 

energiekosten? 

3.      Kan het college deze acties (al bestaande en nieuwe) op een passende manier communiceren 

met inwoners en ondernemers? 

4.      Wat vindt het college van het raadsvoorstel gemaakt door het college van Enschede? 

5.      Is dat raadsvoorstel een interessante om ook in Roosendaal in te voeren, al dan niet als 

overbrugging tot het Rijk met maatregelen en middelen komt? 

6.      Lukt het het college om vanwege de urgentie van de situatie spoediger dan de gestelde termijn 

antwoord te geven op bovenstaande vragen? 

 

  

Namens de fractie van PvdA , 

  

Bjorn Rommens, Paul Klaver en Bernadette Zijp – PvdA Roosendaal 

 

  



 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

 

1.    Is het voor het college mogelijk om voor de begrotingsbehandeling al met ideeën en acties 

te komen welke ervoor moeten zorgen dat inwoners niet worden afgesloten van 

gas/elektriciteit en/of hun huis uit worden gezet op basis van de hoge energiekosten?  

De eerste oplossingen zijn reeds geschetst in het collegeprogramma. Daarnaast worden voor de 

begroting 2023 diverse voorstellen gedaan voor investeringen in bestaanszekerheid. Zo stellen we 

voor de minimuminkomensgrens van 120% naar 130% te verhogen (investering € 750.000 in 2023 

t/m 2026) en willen we de meedoen regeling in 2023 uitbreiden (investering € 100.000). Een aantal 

zaken behoeft nog verdere uitwerking en hiervoor zijn PM posten opgenomen. Daarnaast blijft het 

van belang om inwoners te informeren over bestaande regelingen, uitkeringen en toeslagen. Vanuit 

het Rijk zijn al concrete maatregelen aangekondigd, denk aan prijsplafond en een noodfonds om 

afsluitingen te voorkomen.   

 

2.     Is het voor het college mogelijk om voor de begrotingsbehandeling al met ideeën en 

acties te komen welke ervoor moeten zorgen dat ondernemers niet worden afgesloten van 

gas/elektriciteit, hun onderneming uitgezet worden of deze onderneming moeten sluiten op 

basis van de hoge energiekosten?  

Inmiddels is het steunpakket voor het MKB van het Rijk bekend, de zogenaamde TEK-regeling 

(Tegemoetkoming Energiekosten). 

 

3.    Kan het college deze acties (al bestaande en nieuwe) op een passende manier 

communiceren met inwoners en ondernemers? 

Communicatie hierover zal via verschillende kanalen plaatsvinden zodat zoveel mogelijk inwoners en 

ondernemers worden bereikt. Dit betreft de gemeentelijke website, de lokale kranten maar ook de 

diverse social media kanalen als Facebook en LinkedIn. 

 

4.    Wat vindt het college van het raadsvoorstel gemaakt door het college van Enschede? 

Bij het verder uitwerken van maatregelen in het kader van bestaanszekerheid laat het college zich 

steeds inspireren door voorbeelden uit andere gemeenten. Daarbij is de insteek steeds het 

voorkomen dat mensen geen gebruik maken van regelingen en/of tussen de wal en het schip 

terechtkomen. De landelijke regelingen zijn daarbij richtinggevend. 

 

5.   Is dat raadsvoorstel een interessante om ook in Roosendaal in te voeren, al dan niet als 

overbrugging tot het Rijk met maatregelen en middelen komt? 

De maatregelen van het Rijk zijn inmiddels bijna operationeel, een overbrugging heden in de vorm 

van een renteloze lening is administratief een complexe maatregel. Maatregelen zoals uitstel van de 

betaling zijn meer praktisch uitvoerbaar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Lukt het het college om vanwege de urgentie van de situatie spoediger dan de 

gestelde termijn antwoord te geven op bovenstaande vragen? 

We hebben de vragen met urgentie opgepakt. De inhoudelijk uitwerking van de prioriteit 

Bestaanszekerheid van het collegeprogramma wordt ook met urgentie uitgewerkt. 

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 

                               

 


