Wensen en bedenkingen verstrekken lening Weert Energie
Onderwerp ; raadsvoorstel energiefonds, wensen en bedenkingen tbv beslispunt 5.
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2021
Overwegende dat ;
-Het college voornemens is een 15 jarige lening te verstrekken aan Coöperatieve Vereniging
Weertenergie U.A. voor het plaatsen van een zonnekrachtinstallatie op het dak van Nering Bögel.
-De realisatie van het zonnedak niet in gevaar komt nu het zonnedak reeds operationeel is.
-Achteraf financiering gevraagd wordt voor een reeds gerealiseerd zonnedak.
-De raad in een motie het college heeft opgedragen niet voor bank te gaan spelen.
-Het niet wenselijk is dat de gemeente risico’s aangaat met gemeenschapsgelden.
-Het voor de coöperatie mogelijk is om zelf een financiering af te sluiten tegen commerciële tarieven,
dan wel gereduceerde tarieven zoals bij het Zonnepark Altweerterheide gedaan is.
-De gemeente een faciliterende rol zou moeten aannemen wanneer zij initiatieven van
maatschappelijke meerwaarde acht zonder daarin een risicodragende rol te vervullen.
-In de voorliggende leningsovereenkomst aanvullende bepalingen zijn opgenomen onder artikel 13
om voor minder draagkrachtige huishoudens hernieuwbare energie mogelijk te maken maar het
voor elk huishouden mogelijk is contracten af te sluiten met groene energieleveranciers.
-Minder draagkrachtige huishoudens keuzevrijheid wordt ontnomen om voor de goedkoopste
energieaanbieder te gaan die beter zal passen bij hun financiële situatie.
-De voorgestelde gift van jaarlijks € 150,= aan minder draagkrachtige huishoudens geen bijdrage
levert aan de doelen zoals vastgesteld in de Weerter Routekaart Energie.

Spreekt de volgende wensen en bedenkingen uit ;
-In samenspraak met Coöperatieve Verenging WeertEnergie U.A. te onderzoeken hoe de coöperatie
een zo gunstige mogelijke lening kan afsluiten bij (bijvoorbeeld) de BNG waarbij de gemeente een
garantie- of borg-stellende rol kan aannemen en hiermee apart naar de raad terug te komen.
-Geen giften aan huishoudens te verstrekken maar de opbrengsten van het zonnedak uitsluitend in
te zetten voor aflossingen op de lening waardoor een eventuele garantie/borgstellling sneller
afloopt.
En gaat over tot de orde van de dag,
De Weerter VVD
JH Wiezer
Besluitvorming: verworpen.

