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1. Kennisnemen van
de uitvoering van het initiatief ‘Warme kamers’ gedurende de afgelopen 
winterperiode.

2. Inleiding
Verschillende partijen zijn deze winter gestart met het beschikbaar stellen van hun 
openbaar toegankelijke ruimtes, zodat mensen in de eigen leefomgeving 
terechtkunnen om op te warmen, een krantje te lezen, andere mensen te 
ontmoeten en de dingen te doen die je thuis ook zou doen: werken op je laptop, TV 
kijken, een spelletje, een boek lezen. 
In onze gemeente kan dat inmiddels in de ontmoetingsruimte Bij Bosshardt in de 
Wilhelminakerk (Leger des Heils), bij de bibliotheek en de diverse locaties onder de 
hoede van Versa Welzijn. Op de website www.warmekamers.nl kunnen organisaties 
zich aanmelden om deel te nemen. Het college is enthousiast over deze initiatieven 
en streeft ernaar dat ook andere maatschappelijke partijen zich hierbij aansluiten 
en dat inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

3. Kernboodschap
Het college van B & W werkt graag mee aan het realiseren van verwarmde 
opvangplaatsen waar mensen heen kunnen om oplopende stookkosten te 
voorkomen tijdens koude maanden. Het college is enthousiast over deze initiatieven 
en streeft ernaar dat ook andere maatschappelijke partijen zich hierbij aansluiten, 
zo nodig ook in wintermaanden van volgend jaar. 

4. Consequenties
Tijdens de koudste dagen van deze winter bestond de mogelijkheid de inwoners in 
verschillende wijkaccommodaties terechtkonden om zo te besparen op de 
stookkosten. Als gevolg van de relatief zachte winter bleek daaraan volgens de 
deelnemende organisaties weinig behoefte. De invoering van het energieplafond zal 
daar ook toe hebben bijgedragen. Maar gelet op de internationaal onzekere 
energiemarkt is het goed mogelijk dat het Warme kamersinitiatief in de komende 
winter opnieuw actueel wordt en dat het weer dan minder mild is. De organisaties 
kunnen dan wellicht meer kosten maken voor verwarming, een grotere inzet van 
vrijwilligers, koffie, thee etc. Zij doen mogelijk een beroep op de gemeente om te 
worden gecompenseerd. Het college staat daar welwillend tegenover, maar bepaalt 
t.z.t. of en hoe ze daaraan tegemoetkomt.  Vanaf het voorjaar van 2023 zijn er 
structureel extra middelen van het rijk (zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/21/300-miljoen-voor-
compensatie-hoge-kosten-voor-gemeenten-en-provincies) voor gemeenten en 
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provincies om maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten 
als gevolg van de energiecrisis.

5. Communicatie
De gemeente heeft interne en externe contacten opgeroepen om zich aan te 
melden op www.warmekamers.nl, zodat alle ruimtes waar mensen heen kunnen op 
één plek te vinden zijn.

6. Vervolg
N.v.t.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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