
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 07 maart 2023 

 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Marco Stam, 
Fractie Van 
Waardhuizen 

Uitrol Warmtenet Uitrol warmtenet. 
In de pers is twee weken geleden een artikel verschenen met de kop 
’energiebedrijven staken aanleg warmtenetten om nieuwe wet’  Meer dan de 
helft van de projecten in ons land zijn hierdoor al stilgelegd. De investeringen lijken 
door de nieuwe wet onrendabel.  
Fractie Van Waardhuizen wil van het college weten; 
- is het college op de hoogte van de nieuwe wetgeving? 
- is de investering voor HVC (via de eigenaren) dan nog wel rendabel? 
- wat zijn de consequenties van deze wet op de uitrol van het warmtenet in 
Dordrecht?  
- hoeveel aansluitingen op warmtenet zijn er inmiddels en wat is de planning voor 
2023? 
 



 

2. Jan van Dam 
Timmers - CDA 

Nachtopvang In de vorige raadsperiode is de eigen bijdrage van 5 euro per nacht in de 
nachtopvang van het Leger des Heils afgeschaft. Als CDA Dordrecht fractie hebben 
wij signalen dat het op dit moment spaak loopt in de doorstroming van mensen 
zonder dak boven het hoofd, mede door het gebrek aan een eigen bijdrage in de 
kostprijs. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin doorstromen naar een andere 
woonvorm financieel en gevoelsmatig niet aantrekkelijk is. Niet doorstromen geeft 
nu capaciteits problemen omdat er in de huidige tijd juist veel, ook jonge mensen, 
een beroep moeten doen op nachtopvang. De CDA Dordrecht fractie heeft twee 
vragen:  

1. Herkent het college de signalen dat het ontbreken van de eigen bijdrage 
problemen lijkt te geven bij de doorstroming? 

2. Zo ja, wat gaat het college eraan doen om dit op te lossen of zo nee, is het 
college bereid om deze signalen breder te onderzoeken en de gemeenteraad 
hierover te informeren?  

 


