Agenda Informerende Raadsbijeenkomst
15 september 2021

Vergadering d.d.
Aanvang

15 september 2021
19.30 uur

Locatie

Raadzaal

Op 15 september 2021 is er een Informerende Raadsbijeenkomst.
In verband met Corona is deze raadsbijeenkomst niet voor publiek toegankelijk. De
bijeenkomst wordt gestreamd en is via de gemeentelijke website te volgen.
Tijdens deze Informerende Raadsbijeenkomst staan twee onderwerpen op de agenda:
1. Transitievisie Warmte 19.30-20.30 uur.
De raad wordt geïnformeerd over de Transitievisie Warmte. Elke gemeente moet uiterlijk
2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Uiterlijk 2050 moet iedereen van het
aardgas worden afgekoppeld. Daartoe wordt een tijdspad vastgesteld: wanneer kunnen
welke buurten of wijken van het aardgas worden afgekoppeld. Plannen hiertoe worden
op regionaal, gemeente en wijkniveau gemaakt. In het traject van de Regionale Energie
Strategie werken de Twentse gemeenten voorts aan een Regionale Structuur Warmte.
Hierbij wordt o.a. onderzocht wat de mogelijkheden voor een regionaal warmtenet zijn.
Welke taak is bij de Transitievisie Warmte voor de raad weggelegd?
2. Gezonde Verbinding 20.30-21.30 uur
Doel van dit onderwerp is de raad bij te praten over het gevolgde proces in het kader van
de Gezonde Verbinding en de stappen die daarbij inmiddels zijn gemaakt. Dit aan de
hand van een schets van de verdere invulling van enkele thema’s. Hoe en op welke
wijze wordt de raad hierbij betrokken.
Met het oog beide onderwerpen is het onderstaande programma opgesteld. Tijdens en
na de presentaties van beide onderwerpen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Mr. Antonie Venema
Griffier

19:30 uur:
Opening door de voorzitter.
19:30-20:30 uur: Transitievisie warmte
Intro door wethouder Meulenkamp.
1. Verhouding Transitievisie Warmte tot andere doelen uit het klimaatakkoord.
2. Proces: waar staan we en wie doen er mee?
- Projectgroep: inhoudelijke begeleiding.
- Bewoners: informeren en betrekken.
- Raad: informeren, richting geven en vaststellen
3. Participatie en Communicatie.
4. Toelichting eerste resultaten:
- Route naar aardgasvrij en warmteopties.
- Hoe krijgen inzicht in en maken we keuzes?
- Eerste resultaten.
5. Vervolg en Proces vaststelling Transitievisie warmte.

20:30-21:30 uur: Gezonde Verbinding
1.Terugblik.
2. Uitwerking van de thema’s.
3. Participatie.
4. Doelenboom
5. Doelenboom concreet: “Kansrijk Opgroeien”.
6. Vragen en gesprek.

