
Van: Joost Wiezer [mailto:jwiezer.weert@gmail.com]  
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 15:31 
Aan: Griffie <G.Griffie@weert.nl> 
Onderwerp: Commissievragen RE 20 januari AP 9 
 
Goedemiddag Griffie, 
 
Kunnen jullie onderstaande vragen in GO zetten en doorzetten naar de portefeuillehouder ? 
Vragen AgendaPunt 9 actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 
 
1. De doelstellingen uit de klimaatwet moeten nog vertaald worden in een Regionale Energie 
Strategie, die in 2021 nog vastgesteld moet worden, en DIE vervolgens vertaald naar lokaal 
beleid. 
Waarom loopt het college, met veel financieel risico, vooruit op de RES ? 
 
2. U benoemd variant 3 niet in het raadsvoorstel, u heeft het alleen over variant 1 en 2 waarbij 
u variant 2 het meest passend vind voor de financiële positie van de gemeente. 
Welke financiële positie neemt u daarbij als uitgangspunt, de huidige positie of is al 
voorgesorteerd op de bezuinigingen van 2022 ? 
 
3. U vraagt middelen voor 2021 en 2022 terwijl u ook stelt dat de raad jaarlijks kan bijsturen, 
hoe ziet u die mogelijkheid tot jaarlijkse sturing ? 
 
4. Onder ‘uitvoering/evaluatie’ in het raadsvoorstel vraagt u om alvast geld te oormerken uit 
de algemene reserve. 
Bedoeld u daarmee de reserve Energietransitie of écht de algemene reserve ? 
Het raadsvoorstel is daar niet duidelijk in. 
 
5. Weert heeft vanuit de regeling reductie energie (RRE) € 135.000,- rijksgeld aangevraagd 
en ook toegewezen gekregen. 
Dat is erg weinig in vergelijking met andere gemeentes, zo kreeg Cranendonck € 266.000,-, 
Sittard-Geleen € 450.000,- en Venlo € 1,5 miljoen ! 
Waarom heeft Weert zo weinig aangevraagd ? 
 
6. U gaf in een eerdere bijeenkomst aan dat Weert 1 vd 4 steden is die maar liefst € 1 miljoen 
toegewezen heeft gekregen vanuit de Bouwagenda binnenlandse zaken om een complete wijk 
te gaan verduurzamen. 
Een geweldige prestatie waarmee de Weerter VVD u feliciteert ! 
Waarom vraagt u de raad, als bewakers van de Weerter portemonnee, een financieel zeer 
risicovol traject aan te gaan wanneer u dat ook kunt doen met daarvoor beschikbare 
rijksmiddelen ? 
 
Alvast hartelijk dank voor de beantwoording,  
 
Joost Wiezer 
Weerter VVD 


