
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
24 mei 2022 

 

Kenmerk 
Z/22/044636 / D/22/058473 

 

Portefeuillehouder 
Tymon de Weger 

 

Portefeuille 
Algemeen bestuurlijke zaken 

 

Opsteller 
Hassink, Evert Ben 

 

Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Laat de gemeente-het 
college de inwoners in de kou staan 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen - Laat de gemeente/het college de inwoners in de kou staan? 
 
Inleiding 
Via het AD van 8 april 2022 heeft de lokale partij Inwonersbelangen kennisgenomen van de kostenverhoging voor 
inwoners van Waterrijk voor hun participatie in een warmtenet als gevolg van de hoge gasprijzen. En dat terwijl hun 
huizen niet zijn aangesloten op het gasnet. De hoge kosten zijn het gevolg van een wettelijke regeling die juist hoge 
kosten voor aangeslotenen op een warmtenet moet voorkomen. De huidige hoge gasprijzen zijn kennelijk niet voorzien 
ten tijde van het vaststellen van die wettelijke regeling. 
Een aantal gemeenten komt op voor de belangen van hun inwoners en geeft een signaal af aan het Rijk over het 
ongewenste neveneffect van de wettelijke regeling. Volgens het AD heeft gemeente Woerden desgevraagd te kennen 
gegeven dat het college geen actie zal ondernemen, omdat ‘het Rijk het bevoegd gezag is’. Daarmee laat het college de 
betreffende inwoners letterlijk in de kou staan. 
 
De vragen van Inwonersbelangen zijn: 
 
1. Geeft het artikel in het AD van 8 april 2022 het standpunt van het college juist weer?  
Het standpunt van het college is verwoord in de beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CU-SGP inzake 
Waterrijk: 'Geen gas gebruiken, wel betalen', D/22/054779, die de raad 5 april 2022 heeft ontvangen. 
 
2. Zo ja, waarom wil het college niet opkomen voor de belangen van inwoners van Woerden door een signaal af te geven 
aan het bevoegd gezag over een ongewenste uitwerking van door dat bevoegd gezag vastgestelde wettelijke regelingen?  
Zoals is uiteengezet in de beantwoording van de vragen van CU-SGP, is het oplossen van deze situatie niet aan het 
college van de gemeente Woerden. De minister en de Tweede Kamer zijn er, net als het college en de betrokken 
inwoners, van doordrongen dat de koppeling tussen gasprijs en warmteprijs zo snel mogelijk moet worden beëindigd. Het 
lijkt helaas niet mogelijk om dit al voor de komende winter te regelen: https://nos.nl/artikel/2428617-huishoudens-met-
stadsverwarming-nog-jaar-vast-aan-hoge-gasprijs   
 
3. Is het college bereid zijn standpunt in dezen aan te passen en op te komen voor de belangen van de inwoners?  
Ja, nu in Den Haag wordt gedebatteerd over het tijdstip waarop de ontkoppeling is te realiseren, is het zinvol om vanuit 
Woerden  de kwestie in Waterrijk onder de aandacht te brengen bij relevante partijen. Dit kunnen raadsfracties het beste 
(gezamenlijk) doen door:  

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22054779-Beantwoording-vrage-CU-SGP-Waterrijk-Geen-gas-gebruiken-wel-betalen.pdf


  Aan de Tweede Kamer te vragen meer haast te laten maken door de minister, zodat de warmteprijs komend 
stookseizoen ontkoppeld is. 

  Zich daartoe te richten tot de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat via het 
mailadres cie.ezk@tweedekamer.nl 

 
4. Zo nee, waarom niet?  
n.v.t. 
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Schriftelijke vragen - Laat de gemeente/het college de inwoners in de kou staan? 
Inleiding 
 
Via het AD van 8 april 2022 heeft de lokale partij Inwonersbelangen kennisgenomen van de 
kostenverhoging voor inwoners van Waterrijk voor hun participatie in een warmtenet als 
gevolg van de hoge gasprijzen. En dat terwijl hun huizen niet zijn aangesloten op het gasnet. 
De hoge kosten zijn het gevolg van een wettelijke regeling die juist hoge kosten voor 
aangeslotenen op een warmtenet moet voorkomen. De huidige hoge gasprijzen zijn 
kennelijk niet voorzien ten tijde van het vaststellen van die wettelijke regeling. 
 
Een aantal gemeenten komt op voor de belangen van hun inwoners en geeft een signaal af 
aan het Rijk over het ongewenste neveneffect van de wettelijke regeling. Volgens het AD 
heeft gemeente Woerden desgevraagd te kennen gegeven dat het college geen actie zal 
ondernemen, omdat ‘het Rijk het bevoegd gezag is’. Daarmee laat het college de 
betreffende inwoners letterlijk in de kou staan. 
 

De vragen van Inwonersbelangen zijn: 
1. Geeft het artikel in het AD van 8 april 2022 het standpunt van het college juist weer? 
2. Zo ja, waarom wil het college niet opkomen voor de belangen van inwoners van 

Woerden door een signaal af te geven aan het bevoegd gezag over een ongewenste 
uitwerking van door dat bevoegd gezag vastgestelde wettelijke regelingen? 

3. Is het college bereid zijn standpunt in dezen aan te passen en op te komen voor de 
belangen van de inwoners? 

4. Zo nee, waarom niet?  
 
Jan-Hubert van Rensen en Jacques Sistermans, 
Inwonersbelangen 
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