
Kenmerk: 1

Aan:      Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 
vergadering op 2 december 2022

Datum: 7 oktober 2022

Betreft: Motie inzake Compensatieregeling energiekosten voor zwembaden 
sportaccommodaties en sportverenigingen 

Het college van Leusden stelt u voor de volgende motie op de ledenvergadering van 2 
december 2022 in stemming te brengen.

Motie

De gemeenten,

Constaterende dat:

1. sporten, en met name zwemmen, een belangrijke bijdrage levert in de vitaliteit van 
mensen;

2. meerdere zwembaden door de coronacrisis al zware verliezen hebben geleden;
3. sportverenigingen leden, en daarmee contributie-inkomsten, hebben verloren door de 

coronacrisis, hetgeen zich -nog- niet heeft hersteld;
4. er nog onzekerheid is over ontheffing van het sanctiebeleid voor contractpartners 

gelieerd aan Gazprom;
5. de zwembaden en de sportverenigingen de gestegen energielasten van de 

sportaccommodaties niet kunnen dragen;
6. de gemeenten niet de financiële mogelijkheden hebben om de gestegen 

energielasten te compenseren, zonder beslissingen te moeten nemen met 
onwenselijke gevolgen;

7. sluiting van veel zwembaden en sportaccommodaties en faillissement van 
verenigingen dreigt, indien de gemeenten geen beroep kunnen doen op 
overheidssteun.

Vraagt het VNG bestuur om:

1. haar invloed aan te wenden bij de Ministeries van VWS en Economische Zaken en 
Klimaat om het belang van de instandhouding van zwembaden, sportaccommodaties 
en sportverenigingen te onderstrepen;

2. het Kabinet aan te sporen een energie-compensatieregeling te realiseren voor 
zwembaden, sportaccommodaties en sportverenigingen, teneinde sluiting of 
faillissement te voorkomen.

Besluit namens de gemeenten deze motie in afschrift te sturen aan:

• Het Ministerie van Algemene Zaken, t.a.v. het kabinet
• Het Ministerie van VWS;
• Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
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• Het Genootschap van Burgemeesters;
• De Fractievoorzitters van de fracties in de 1e en 2e kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,
het college van de gemeente Leusden,

H.W. De Graaf-Koelewijn G.J. Bouwmeester
Directeur-secretaris Burgemeester
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