T.a.v. Jeroen Weekers

Weert, 26 januari 2022

Onderwerp

:

Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

:

vragen over bijdrage energiefonds-transitievisie warmte

Beste heer Weekers,
U heeft vragen gesteld over de besteding bijdrage energiefonds – transitievisie Warmte.
Hierbij ontvangt u de antwoorden.
Vraag 1:
Hoe kan het dat het college voorstelt om een Rijksbijdrage te besteden aan andere
doelen dan waarvoor de Rijksbijdrage is toegekend aan de gemeente?
Antwoord:
De middelen van het rijk zijn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de
gemeenten beschikbaar gesteld. Daarbij zijn geen voorwaarden gesteld met betrekking
tot verantwoording van de inzet van deze middelen. Via de diverse besluiten van uw raad
zijn de middelen geoormerkt voor het brede terrein “Klimaat”.
Vraag 2:
Waarom heeft het college voorgesteld om vervolgens voor de TVW middelen uit de
reserve te halen?
Antwoord:
Er is integraal gekeken naar het actieplan van de Weerter Routekaart Energietransitie en
een voorstel neergelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiermee
ingestemd. Het maakt ook niet uit of klimaatgelden gebruikt worden voor de TVW en het
energiefonds gevuld zou worden met geld uit de reserve, of andersom zoals nu is
voorgesteld.
Vraag 3:
Hoeveel middelen is het college van plan de komende jaren uit de reserve te vragen voor
het dekken van de uitvoering van de TVW?
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Antwoord:
De TVW heeft 5 actiepunten:
1. Inzet warmteverkenner om te onderzoeken welke rol de gemeente kan en wil
aannemen en koppelkansen te inventariseren. De kosten hiervan worden gedekt uit het
overgebleven budget dat de raad voor de TVW heeft toegekend
2. Inzetten op isoleren en hybride warmtepompen: hierbij wordt aansluiting gezocht bij
Warm Wonen in Weert. Momenteel wordt hiervan het projectplan vernieuwd en zal aan
de raad worden voorgelegd. In de reserve energietransitie is hiervoor al budget
gealloceerd.
3.Initiatieven van onderop faciliteren: Hiervoor is het energiefonds bedoeld.
4. Eigen vastgoed krijgt een voorbeeldrol. Dit wordt opgepakt door vastgoed. Zij werken
aan een DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan) Vastgoed heeft vooruitlopend
hierop reeds 500.000 euro beschikbaar gesteld gekregen voor verduurzaming vastgoed.
Tegenover de investeringen staan ook opbrengsten. T.z.t. zal het DMJOP aan de
gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.
5. Samenwerking woningcorporaties en Enexis versterken: Dit past binnen bestaande
werkzaamheden.
Vraag 4:
Is de portefeuillehouder het eens met het feit dat door het inzetten van de €202.101,waar het voor bedoeld is er hele mooi projecten, die voortkomen uit de TVW,
gefinancierd hadden kunnen worden?
Antwoord:
En daarom is het juist in het energiefonds gestopt, om dat mogelijk te maken. En omdat
met een energiefonds gekozen is voor een revolverende constructie, kunnen er nog veel
meer hele mooie projecten, die voortkomen uit de TVW, gefinancierd worden.
.

Met vriendelijke groeten,

Anouk Cramers
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

