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Amendement
Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving

Indieners:
PvdA

De tekst van artikel 3 van Paragraaf 2 luidende:
 
“De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde 
beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten”.
 
te vervangen door de volgende tekst zodat artikel 3 als volgt komt te luiden:
 
“De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door Burgemeester en Wethouders gevoerde 
beleid, voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten en 
wordt daartoe in de gelegenheid gesteld door in de laatste berap van elk jaar minimaal 
geïnformeerd te worden over;
 het aantal handhavingsverzoeken;
 het aantal tijdig uitgevoerde handhavingsverzoeken;
 de eventuele achterstanden die zich bij handhaving voordoen en de reden daarvoor;
 bijzonderheden die voor de raad van belang zijn in verband met de eventuele 

noodzaak tot bijsturing van het beleid”.
 
Motivering:
De Rekenkamercommissie heeft geadviseerd om veel scherper te sturen dan voorheen 
en voor kwaliteitsvoorstellen concrete prestaties op te nemen, waarmee voor de Raad de 
stuurbaarheid op beleid wordt bevorderd, reden dat dit amendement door 
ondergetekenden wordt ingediend.



Motie
Noodfonds 
tegemoetkoming 
energiekosten

Indieners:
In Beweging
PvdA

Constaterende dat:
 als gevolg van de oorlog in Oekraïne de energieprijzen sterk fluctueren;
 dit tot grote problemen kan leiden voor mensen die niet in staat zijn deze hogere kosten te dragen;
 energiebedrijven die energie leveren die niet gebaseerd is op gebruik van gas, olie of kolen, zeer forse winsten maken, omdat de 

gasprijs bepalend is voor de verkoopprijs van energie;
 Twence als gemeentelijke BV een bedrijf is dat als gevolg van deze koppeling forse winsten maakt bij de levering van warmte aan 

inwoners van een aantal gemeenten; 
 Hof van Twente medeaandeelhouder is van Twence;
 
Overwegende dat:
 warmtenetten tot nu toe zijn uitgesloten van maatregelen van de rijksoverheid om de kosten voor inwoners van ons land te 

beperken; 
 het niet aanvaardbaar is dat gemeentelijke bedrijven winst maken als gevolg van een oorlogssituatie; 
 Twence alles op alles zou moeten zetten om gebruikers van het warmtenet tegemoet te komen door bijvoorbeeld het instellen van 

een noodfonds voor deze groep gebruikers;
 dit noodfonds gefinancierd dient te worden uit de winsten die Twence maakt die zijn toe te wijzen aan de marktontwikkelingen als 

gevolg van de oorlog in Oekraïne;
 pas na het instellen van zo’n fonds Twence kan en mag overgaan tot een winstuitkering aan deelnemende gemeenten; 
 onze gemeente de dan nog te ontvangen winst alleen en uitsluitend zou moeten inzetten voor extra duurzaamheidsmaatregelen die 

op zeer korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden voor bijvoorbeeld inwoners met financiële problemen door de hoge 
energieprijzen en daarbij ook te bekijken of mensen met lagere inkomens ook baat zouden kunnen hebben bij zwaardere 
duurzaamheidsmaatregelen; 

 
Verzoekt het college:
1. om zich in het kader van het aandeelhouderschap van Hof van Twente in Twence, samen met andere aandeelhouders, op korte 

termijn sterk te maken voor het instellen door Twence van bedoeld noodfonds en het daarbij hanteren van de hierboven genoemde 
randvoorwaarden;

2. de na het instellen van bedoeld noodfonds nog te ontvangen gemeentelijke winstuitkering uitsluitend in te zetten voor extra 
duurzaamheidsmaatregelen die op zeer korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden voor bijvoorbeeld inwoners met financiële 
problemen door de hoge energieprijzen, respectievelijk daarbij ook te bekijken of inwoners met lagere inkomens ook baat zouden 
kunnen hebben bij zwaardere duurzaamheidsmaatregelen; 

3. deze motie te delen met andere aandeelhoudende gemeenten van Twence;



Motie
Duurzaamheidsleningen

Indieners:
PvdA

Overwegende dat:
 de gemeente Almelo gunstige ervaringen heeft opgedaan en nog steeds opdoet met het 

verstrekken van gemeentelijke duurzaamheidsleningen;
 het waarschijnlijk is dat de energieprijzen niet meer op het lage niveau zullen komen van voor 

de oorlog in Oekraïne;
 hierdoor de installatie van warmtepompen ook voor mensen met lagere inkomens rendabel 

zullen zijn, daarbij uitgaande van het feit dat op een aanschafprijs van plm. 6000 Euro al bijna 
2500 energiesubsidie kan worden ontvangen;

 
Verzoekt het college om:
 op zeer korte termijn (nog voor het eind van dit jaar) een voorstel op hoofdlijnen aan de raad 

voor te leggen waarin de mogelijkheden tot het verstrekken van leningen zoals in Almelo worden 
beschreven;

 mensen met lagere inkomens actief te benaderen om hen op de mogelijkheid van de installatie 
van een warmtepomp (of andere duurzaamheidsmaatregelen) te wijzen;

 belangstellenden te faciliteren bij de berekening van de mogelijkheden, het aanvragen van 
subsidie en de installatie van de voorziening;

 dit te doen in nauwe samenwerking met de corporaties in onze gemeente waarbij nagegaan zou 
moeten worden of deze corporaties zouden kunnen optreden als inkoper, installateur en 
onderhoud van de te realiseren voorzieningen;

 hiertoe alvast een bedrag te reserveren uit de overschotten uit voorgaande jaren op basis van 
het gegeven dat de verstrekte middelen weer terugvloeien in de gemeentekas;



Motie
Warmtenet

Indieners:
PvdA

Overwegende dat:
 de ontwikkelingen rond warmtenetten zich momenteel in een stroomversnelling 

bevinden;
 de rol van gemeenten daarin zeer drastisch wordt versterkt;
 daarmee de opvatting van onze Raad dat een organisatie als Twence in dit 

stadium in overheidshanden zou moeten blijven wordt bevestigd;
 deze ontwikkeling nieuwe, waarschijnlijk betere, uitgangspunten biedt voor het 

gebruik van een warmtenet;
 voorkomen moet worden dat we onbedoeld achter het net vissen als we niet tijdig 

gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van het lokale warmtenet;
 
Verzoekt het college:
 met de nodige urgentie opnieuw te onderzoeken, gezien de vrijwel zeker hoog 

blijvende energieprijzen, of het haalbaar en een door de inwoners van Delden 
gewilde ontwikkeling zou kunnen zijn, of aansluiting op het warmtenet 
mogelijkheden biedt om Delden gasvrij te maken;

 in eerste instantie de stadsraad bij deze verkenning te betrekken om vervolgens 
met hen de inwoners van Delden te laten besluiten of en onder welke 
voorwaarden zij bereid zijn om over te gaan tot aansluiting op het warmtenet van 
Twence.
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