
@
zomnurun

ZOETERMEER

VËRGADERING RAAO Ír.d

2 t JUttt 2s21

2roá -'.1 z

Voor de toekomst

28 juni 2021

Motie

Onderzoek Europese subsidiemogelijkheden voor energietransitie

D66
zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 28 juni 202L,

Constaterende dat:
. De gemeente Zoetermeer de ambitie heeft, dat in 2040 alle woningen en gebouwen in

Zoetermeer aardgasvrij zijn;
. Deze ambitie een enorme inspanningen vraagt, zowel financieel, technologisch,

organisatorisch en qua samenspraak.

Overwegende dat:
. De middelen die de gemeente hiervoor heeft beperkt zijn;
. ln Europa fondsen zijn, die deze inspanningen van Zoetermeer kunnen ondersteunen

Verzoekt het college:
. Te onderzoeken of de gemeente Zoetermeer in aanmerking kan komen voor Europese subsidie,

net zoals de provincie Limburg, om het investeringspotentieel voor de Zoetermeerse
Energietra nsitie te vergroten;

. Daarbij na te gaan aan welke voorwaarden Zoetermeer moet voldoen om voor subsidie in
aanmerking te komen;

. Na te gaan hoe aan deze voorwaarden kan worden voldaan;

. En de gemeenteraad over de resultaten voor L november 202Lte informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66 Zoetermeer PvdA G roen Lin ks

Esmael Zamani Margot Kraneveldt Walter van Steenis

Toelichting:
Er is een aantal EU fondsen, zoals European lnvestment Bank (ElB) en de Europees Fonds voor
Strategische lnvesteringen (EFSI), die de verduurzaming in EU landen willen stimuleren.
Het Limburgs Energie Fonds heeft investeringen van de EIB ontvangen, waaronder recentelijk een
investering van meer dan 100 miljoen.
Het Limburgs Energie Fonds werkt ook samen met het EFS!, die mogelijk ook tientallen miljoenen gaan
investeren.
Deze fondsen bieden mogelijkheden om financiële ondersteuning te verkrijgen bij de verduurzaming.
Dit kan ook voor Zoetermeer heel interessant zijn. Daarom is nader onderzoek hiernaar gewenst.
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Voor de toekomst

28 juni2o21

Onderzoek Europese subsidiemogelijkheden bestrijden jeugdwerkloosheid

De raad van de gemeente Zoetermeer, in vergadering bijeen op 28 juni 2021,

Constaterende dat:
. De gemeente Zoetermeer al langere tijd een bovengemiddeld percentage jeugdwerkeloosheid

heeft;
. Er binnen de raad een groot draagvlak is om het percentage jeugdwerkeloosheid te verlagen.

Overwegende dat:
. Er binnen Europa mogelijkheden zijn om subsidie te verkrijgen om jeugdwerkeloosheid te

verminderen.

Verzoekt het college:
. Te onderzoeken of de gemeente Zoetermeer ook een Europese subsidie kan verkrijgen, net

zoals de gemeente Rotterdam, voor activiteiten gericht op jongeren in Zoetermeer om deze
bijvoorbeeld te helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze ín de toekomst werk kunnen
vinden;

. De gemeenteraad over de resultaten te informeren voor 1 november 2021.

En gaat over tot de orde van de dag
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Esmael Zamani MargotKraneveldt PaulineMulholland
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Toelichting:
De Europese Unie heeft een ambitieuze agenda om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve

groei. De Europese Commissie heeft hiervoor aanzienlijke hoeveelheden middelen beschikbaar. Van

deze subsidies is tot nu toe weinig in Zoetermeer terecht gekomen.

De gemeente Rotterdam heeft een subsidie ter grootte van circa 5 miljoen euro in de wacht gesleept.

Deze subsidie werd verleend voor activiteiten gericht op jongeren in Rotterdam Zuid om deze te helpen

om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden.

ln Zoetermeer is een vergelijkbare problematiek als in Rotterdam Zuid aan de orde. Zie het rapport

Bureau Louter (b12.467,p 16), waarin staat vermeld: "Ook het werkloosheidspercentage heeft zich

zowel in Zoetermeer als in de relevante werkregio ongunstiger ontwikkeld dan het nationaal

gemiddelde. ln Zoetermeer geldt bovendien dat de jeugdwerkloosheid (75-24 jaar) sterker is

toegenomen dan het nationaal gemiddelde".
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