
SCHRIFTELIJKE VRAGEN1 AAN HET COLLEGE 
ZOALS BEDOELD IN ART. 36 RVO

Registratienummer:  
Datum: 10 januari 2022

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: Pascal Ooms - SGP

Onderwerp: Kosten stadsverwarming

Het college/de burgemeester2  wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk/mondeling 
tijdens de eerstvolgende debatraad te beantwoorden:

Diverse gemeenten zijn in gesprek met energieleveranciers om de prijsstijging van stadsverwarming 
beperkt te houden. Het gaat o.a. over de gemeenten Enschede, Breda en Tilburg. Huishoudens met 
stadsverwarming kunnen niet zelf kiezen voor een energieleverancier. Daarom bepaald de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM), wat de maximale tarieven zijn. De toelaatbare stijging is echter fors: meer 
dan het dubbele per GJ.  Sommige aanbieders, zoals Vattenfall, kiezen voor lage stijgingen.

Nu de gasprijzen flink gestegen zijn, en ook Eneco haar tarieven voor stadsverwarming gaat bepalen 
(begin januari), willen wij de volgende vragen stellen aan het College.

• Zou u op korte termijn in gesprek willen gaan met Eneco om te kijken hoe de rekening voor de 
stadsverwarming redelijk kan worden gehouden, en ruim onder het maximum ACM tarief? Hierbij 
vragen wij in het bijzonder aandacht voor mensen met een kleine beurs.
• Wilt u over de uitkomst van het gesprek communiceren met gebruikers van de 
stadsverwarming?
• Hoe denkt u dat de stijgende energieprijzen de situatie voor Houtenaren met kleine beurs zal 
beïnvloeden?
• Wij vragen ons af of de stijging van de tarieven voor stadsverwarming effect heeft op het 
draagvlak in Houten-Zuid voor andere collectieve oplossingen voor warmte, met name door de 
gedwongen winkelnering. Hoe kijkt het College hier tegenaan? En wat zou het College hieraan kunnen 
doen?

Indien nodig een toelichting:

Ondertekening en naam indiener(s):

Pascal Ooms
SGP Houten

1 Begripsomschrijving:

Schriftelijke vragen aan het college: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair 
van informatieve strekking. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval  binnen 30 dagen nadat 
de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende debatraad.

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: 
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (art. 36, tweede lid Reglement van orde voor de werkzaamheden van 
de gemeenteraad).

2 Weghalen wat niet van toepassing is


