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Eijsden-Margraten: _ 13 januari 2023 

Onderwerp: Instellen Taskforce Energiecrisis 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals uw Gemeenteraad in de motie: ‘Help verenigingen de winter door’ (aangenomen op 

18/10/22) constateert, vormt het snel en passend ondersteunen van particulieren, 

verenigingen en MKB die door de explosief gestegen energiekosten in acute 

betalingsproblematiek komen, een complexe opgave welke een integrale en daadkrachtige 

aanpak vraagt. 

  

Om versnelling te brengen in de aanpak van deze energiecrisis heeft ons college in de 

vergadering van 20 december jl. de Taskforce Energiecrisis ingesteld. 

Om de gewenste versnelling van, en regie op, de aanpak van de energiecrisis te realiseren 

is het zaak dat alle relevante disciplines binnen de organisatie dusdanig gepositioneerd 

worden dat dit interdisciplinaire samenwerking mogelijk maakt. Het aanpakken van de 

energiecrisis is immers niet alleen een zaak van het team Duurzaamheid of team Sociaal, 

maar vergt ook de nodige inzet van 0.a. de teams Wonen, Openbare Ruimte, Financiën, 

etc. 

De Taskforce Energiecrisis vergadert wekelijks en inventariseert welke partijen (particulier/ 

vereniging! MKB) ondersteuning behoeven; hoe deze ondersteuning is vorm te geven en 

welke prioritering hierbij aangebracht dient te worden. 

Portefeuillehouders N 7 Ì (Duurzaamheid) en 

opdrachtgever van de Taskforce. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)   (Sociaal domein) fungeren als 

Zoals de motie: ‘Help verenigingen de winter door’ beschrijft, wordt uw raad periodiek 

geïnformeerd. De voorgestelde aanpak en bijbehorende inzet van middelen wordt begin 

2023 ter kennisname aan uw Raad voorgelegd. 

  

  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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