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Vraag:
ln het "Beesels Blaedje" van juli 2018 staat een uitgebreid interview met wethouder Roelofs. ln dit
interview heeft de wethouder twee opmerkingen gemaakt die om een nadere toelichting vragen.
ln het interview haalt de wethouder het aangekondigde vertrek van de COOP in Beesel aan. Het
aangekondigde vertrek heeft nogal wat beroeríng in het kerkdorp Beesel veroorzaakt. Vertrek van de
COOP betekent een aantasting van het voorzieningenniveau in Beesel en daarmee ook de
leefbaarheid. Volgens de wethouder heeft zich inmiddels een andere winkelketen gemeld die het stokje
wil overnemen. Deze opmerking schept verwachtingen en werpt de volgende vragen op:
- welke winkelketen betreft dit en hoe serieus is deze partij?
- wat is de status van het overnametraject?
De tweede opmerking waar wij vragen over hebben betreft de opmerking over de energietransitie.
Wethouder Roelofs heeft hierover het volgende gezegd: "Wijvinden dat mensen die het niet kunnen
betalen geholpen moeten worden." Dit roept bij ons de volgende vragen op:

-

Wie zijn "we"?
Deze opmerking impliceert dat mensen financieel geholpen moeten worden. Waar betaalt de
wethouder dit van?
Hoe ziet de wethouder de rol van de gemeenteraad in deze?
Hoe moeten wij deze opmerking zien in het licht van het managen van verwachtingen?
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Geachte raadsleden,
Wij ontvingen een brief van Samen Verder met enkele vragen naar aanleiding van een
interview in het Beesels Blaedje (juli 2018) met wethouder Roelofs. De vragen gaan
over het aangekondígde vertrek van de Coóp uit Beesel en over de financiering van
de energietransitie.
Met betrekking tot het aangekondigde vertrek van.de Coóp weten we als gemeente
alleen dat er gesprekken plaatsvinden van de COOP met derde(n). Wijzijn daar geen
partij in en derhalve is niet meer informatie bij ons bekend;
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ln antwoord op uw vragen over de financiering van de energietransitie het volgende:
- 'We' betreft het college;
- Betaling door het college is niet aan de orde, het komen tot beleid ten aanzien
van de energietransitie is immers rijksbeleid;
- De gemeenteraad heeft geen rol in het uitvoeren van rijksbeleid;
- Het college zal er alles aan doen om het rijksbeleid ten aanzien van de
energietransitie goed te communiceren met inwoners en bedrijven in onze
gemeente. Daartoe is nu reeds een communicatietraject in gang gezet dat gericht
is op bewustwording en informatie.
Verder geldt dat ons college onderkent dat de verduurzaming van woningen en
gebouwen niet kan slagen zonder dat de (financiële) randvoorwaarden flink worden
verbeterd. Dit zal niet zozeer lokaal gebeuren, maar vooral landelijk via de uitwerking
van het klimaatakkoord.
ln het voorstelvoor hoofdlijnen van het klimaatakkoord van 10 juli 2018 worden enkele
financiële mogelijkheden genoemd, zoals belastingverschuiving, gebouwgebonden
financiering en kostenreductie door schaalvoordelen. Het is echter nog de vraag hoe
de verdere uitwerking van deze mogelijkheden eruit ziet.

Ook andere financieringsmogelijkheden worden onderzocht door de landelijke
Taakgroep Financiering, waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen,
vermogensbeheerders en nvest-Nl vertegenwoord igd zijn.
Ons college wacht de ontwikkelingen op dit gebied af.
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Hoogachtend

en wethouders van Beesel,
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