
 
Van: Jeroen Weekers | CDA Weert <jweekers.weert@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 16:46 
Aan: Griffie   
Onderwerp: Rondvraag commissie R&E 
 
Beste griffie, 
 
Bij deze een schriftelijke rondvraag behorende bij de commissie R&E. 
 
Tijdens de vergadering van de commissie R&E op 1 december 2021 riep wethouder Van de Loo mij 
op hem informatie toe te sturen n.a.v. mijn opmerking over het uitgeven van een Rijksbijdrage voor 
de Transitievisie Warmte aan andere doelen dan waarvoor dit geld ter beschikking is gesteld door 
het Rijk. Op 1 december 2021 heb ik hem van de nodige informatie voorzien met het verzoek om 
hier inhoudelijk een reactie op te geven. 
 
Na de mail op 1 december 2021 en twee herinneringen aan het adres van wethouder Van de Loo 
mocht ik nog geen enkele reactie van hem ontvangen. Daarom verwacht ik nu een schriftelijke 
reactie. 
 
Op pagina 56 en 57 van het actieplan Routekaart Energietransitie wordt €202.101,- genoemd, 
aangeduid als 'Klimaatgelden' die door het Rijk zijn ontvangen. Ze worden in het actieplan ingezet 
voor het Energiefonds. In de beantwoording van de schriftelijke vragen over het actieplan 
Routekaart Energietransitie is aangegeven dat het hierbij gaat om de Rijksbijdrage voor de 
Transitievisie Warmte. Vervolgens heeft het college via het raadsvoorstel met titel 'Energiefonds' 
voorgesteld de 'klimaatgelden' te gebruiken voor het Energiefonds. 
 
In paragraaf 1.5 van de de decembercirculaire 2019 wordt aangegeven dat deze Rijksbijdrage 
bestemd is voor de warmtetransitie met de volgende zin: "In deze circulaire ontvangen alle 
gemeenten een bijdrage van € 202.101 voor het opstellen van de Transitievisies Warmte". 
 
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? 
2. Waarom heeft het college voorgesteld om vervolgens voor de TVW middelen uit de reserve te 
halen? 
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? 
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? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Weekers 
Commissielid-niet-raadslid CDA Weert - kandidaat #4 
 
M: jweekers.weert@gmail.com 
W: CDAWeert.nl 
 


