
 

 

 

MOTIE Onderzoek energiecompensatie kerken en moskeeën 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 februari 2023, 
 
In beraadslaging over het compenseren van maatschappelijke instellingen voor gevolgen 
stijgende energieprijzen, 
 
Constaterende dat: 

• Het college heeft voorgesteld rijksmiddelen voor steun van de (semi)collectieve sector in 
eerste instantie wil inzetten voor instellingen waarmee de gemeente een subsidie- en/of 
huurrelatie heeft; 

• Het college dit voorstel mede heeft gebaseerd op een verkenning bij verschillende 
instellingen in de (semi)collectieve sector, maar daarbij niet heeft gekeken naar religieuze 
groeperingen; 

• Kerken, moskeeën en andere religieuze instellingen veelal geen subsidierelatie hebben met 
de gemeente maar wel allerlei sociale activiteiten organiseren zowel voor leden als niet-
leden en onder meer juist in deze tijd warme huiskamers bieden voor mensen voor wie de 
energielasten te hoog zijn; 

• Er meerdere signalen zijn dat religieuze instellingen ook te maken hebben met fors hogere 
energielasten die, ook na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, niet zonder 
meer te dragen zijn uit de giften van de leden; 

 
Overwegende dat: 

• De wethouder suggereerde terughoudend te willen zijn met compensatie van religieuze 
instellingen vanwege de scheiding van kerk en staat; 

• De scheiding van kerk en staat echter te maken heeft met het onderling bemoeien wat iets 
anders is dan elkaar aanvullen vanuit maatschappelijk belang; 

• Religieuze instellingen een belangrijke maatschappelijke rol hebben in onze veelkleurige 
samenleving; 

• De gemeente gestart is met het project Buurtbakens om samen met religieuze instellingen te 
zien hoe kerkgebouwen (nog meer dan nu) kunnen worden ingezet voor maatschappelijke 
doelen door slim functies te combineren; 

• In het project Buurtbakens ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden van 
verduurzaming van gebouwen door bouwkundige ingrepen, maar dat dit over het algemeen 
niet binnen een jaar is te realiseren gezien levertijden en de complexe situatie van 
betreffende gebouwen (vaak monumenten); 

 
Verzoekt het college: 
Te verkennen wat de gevolgen zijn van de gestegen energielasten voor de (maatschappelijke rol 
van) religieuze instellingen in de stad en bij het opstellen van de subsidieregeling te bezien of het 
mogelijk is deze instellingen wanneer blijkt dat zij in redelijkheid de gestegen kosten niet 
(volledig) zelf kunnen opbrengen ook te compenseren, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Moussa Aynan, Jouw Haarlem 
 
 


