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OUDERENPARTIJ
VOOR DONGEN
Motie Transitievisie Warmte
Nummer

M2021-32

De gemeenteraad van Dongen, in vergadering bijeen op 16 december 2021
Hoort bij het raadsvoorstel
2021-014376 Transitievisie warmte
Constaterende dat

•
•

Met het voornemen om uitvoering te geven aan de Transitievisie warmte, het opstellen van wijk/buurtuitvoeringsplannen voor onze gemeente veel geld gemoeid is.
Voor veel partijen de kosten zullen stijgen, zeker gelet ook op de stijging van de gasprijzen. Deze
partijen zijn de gemeente Dongen, de woningcoöperaties, die voor de transitie hoge kosten
moeten maken, de huurders van woningen, die voor de verduurzaming van hun woning voor
hoge kosten komen te staan huurders van woningen die in slecht geïsoleerde woningen wonen;

Overwegende dat

•
•
•

De rijksoverheid zo spoedig mogelijk duidelijk moet maken hoeveel structurele middelen de
gemeenten krijgen, zodat de gemeenten uitvoering kunnen geven aan de warmtevisie.
De kosten voor inwoners tijdens de warmtetransitie niet dienen te stijgen;
Als er niet structureel voldoende geld vanuit de rijksoverheid ter beschikking wordt gesteld, de
gemeente niet kan overgaan tot uitvoering van de transitie warmte.

Verzoekt het college

Namens de gemeenteraad van Dongen nadrukkelijk bij de VNG te verzoeken om bij het Kabinet er op |
aan te dringen, dat op korte termijn besloten wordt welk bedrag voor gemeente daadwerkelijk
beschikbaar komt voor de uitvoering van de transitievisie warmte, in relatie met het Klimaatakkoord, ]
zodat snel tot uitvoering worden overgegaan;
Verzoekt de griffier

•

deze motie te sturen naar Raden in Verzet, zodat deze motie ook de aandacht krijgt van Raden in
Verzet;
• deze motie onder aandacht te brengen bij de gemeenteraden in Nederland.
En gaat over tot de orde van de dag.

M. van dei deijden
Ouderenp tij voor Dongen

Annemarie van Eenennaam
CDA
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