Besluitenlijst B&W vergadering
Datum
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Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

21-06-2022
9:30 - 12:30
Vergaderruimte Koepoortzaal 0.36 (10p)
Van Veldhuizen
R.A.H. Gossink, S.R.C. Hillenaar, J.H.R. Tonneyck, B van Veldhuizen-van Oort en
P. Werkman
L.W.C.M. van der Meijs
Gemeentesecretaris Peter Werkman afwezig, locogemeentesecretaris Jessica
Tonneyck neemt waar.

A

Openbare adviesnota's

A.1

Regionale aanbesteding inkoop aardgas
Op 1 februari 2022 heeft uw college besloten deel te nemen aan de gezamenlijke
aanbesteding van de inkoop van aardgas door de Groene Metropoolregio. Deze
aanbesteding is nu afgerond en gegund aan Eneco Zakelijk B.V.
De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder lastige marktomstandigheden. Toen de
aanbesteding gepubliceerd werd (18 februari) was Rusland Oekraïne nog niet
binnengevallen. Desondanks is het gelukt om een aanbieder te vinden die het
inkoopcollectief van 16 gemeentes en 5 verwante partijen de komende 3 jaar (en
vervolgens 4x1 optiejaar) van gas wil voorzien, een goede (online) service kan bieden
én de duurzaamheidsdoelstelling van het collectief onderschrijft.
Samen met Eneco Zakelijk B.V. kan ons collectief de komende jaren aan de slag om in
2030 55% minder gas te verbruiken én bovendien het gas dat we dan nog gebruiken
voor 100% als Nederlands groen gas in te kopen.
Besluit (Conform advies):

1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de uitkomst van de regionale
aanbesteding voor de inkoop van aardgas.

A.2

Verplaatsen weekmarkt
Als gevolg van langdurige werkzaamheden op en nabij de Markt is de woensdag- en
zaterdagkoopmarkt met ingang van 13 april 2022 tijdelijk verhuisd naar de Kloostertuin.
Martkooplui maar ook heel veel consumenten zijn tevreden over deze locatie en pleiten
ervoor om dit dé nieuwe permante locatie te laten worden. Een vaste locatie vraagt een
structurele oplossing voor de stroomvoorziening. College is bereid hierin te investeren.
Op het moment dat de stroomkast operationeel is (en dat vraagt wel enkele maanden)
kunnen de ondernemers definitief een standplaats innemen in de Kloostertuin. Ná 1 juli
gaan zij ‘voor even’ terug naar de Markt.
Besluit (Conform advies):

1. Woensdag- en zaterdagkoopmarkt ná gerealiseerde stroomvoorziening
definitief verplaatsen naar de Kloostertuin

2. De kosten gemoeid met de aanschaf van een stroomkast ad maximaal €
12.000 bekostigen uit het projectbudget Vitale Binnenstad

A.3

Jaarstukken 2021 (gecorrigeerd)
Besluit (Conform advies):

De raad voor te stellen:
1. Het extra jaarrekeningresultaat ad €174.916 ten gunste te brengen van de algemene
reserve
2. de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2022 vast te stellen;

