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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: maandag 30 november 2020 16:05
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

 
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: maandag 30 november 2020 16:00 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO160674770194  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Broeksma 

Contactambtenaar: Abukar Said 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Beeldvormende sessie WarmteStad 

Doel van de agendering Beeldvorming 

Openbaar of geheim Openbaar 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Op 11 november 2020 is door het college van B&W een 
beeldvormende sessie over WarmteStad toegezegd. Tijdens deze 
raadsvergadering is motie 12 'Klimaatrechtvaardigheid' van de 
SP en de Partij voor de Dieren aangenomen. De motie vraagt het 
college te onderzoeken hoe het komt dat sommige bewoners die 
aangesloten zijn op WarmteStad hier financieel negatieve 
gevolgen van ervaren. Tijdens de beeldvormende sessie zal oa de 
beantwoording van de motie aan bod komen en hoe we hier 
verder invulling aangeven. 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) 
gewenst t.a.v. de volgende punten: 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

1. Introductie WS: context oprichting met toelichting 
kernwaarden: duurzaam, ondernemend, lokaal en betaalbaar 
2. Actualiteiten: bronmanagement, netuitleg inclusief 
koppelkansen, gebouwaansluitingen en organisatie 
3. Special: tarieven 
4. Vooruitblik / uitdagingen 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

1,5 uur 

Gewenst / voorzien vervolg Stand van zaken bij WarmteStad: brief aan de raad Q2 2021 

Graag agenderen voor (...) 31-01-2021 

Vanwege (...) Graag zsm agenderen. 
De motie die gesteld is willen we graag tijdig beantwoorden en 
daarmee ook een juist, duidelijk en compleet beeld geven van de 
wijze waarop WarmteStad haar tarieven zijn opgebouwd in 
relatie tot haar kernwaarde betaalbaarheid. Daarnaast is het 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

lang geleden dat WarmteStad plenaire een toelichting heeft 
gegeven op haar huidige en toekomstige activiteiten. 

 


