
 
 
Geacht college, 
 
In de TCT van 27 augustus lazen wij dat 11 Twentse gemeenten, waaronder Dinkelland, er nog niet in 
waren geslaagd om een nieuwe leverancier voor aardgas te vinden. Uit een gezamenlijk uitgeschreven 
aanbesteding “is geen geschikte contractpartner” gekomen. 
 
Dit riep bij onze fractie vragen op, die wij vervolgens op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde 
aan u voorleggen: 
 

1. Waarom is de raad nog niet geïnformeerd over de mislukte aanbesteding? 
2. Wat was de oorzaak/waren de oorzaken van de mislukte aanbesteding? 
3. Voor welke type contract is geopteerd bij de aanbesteding? Vast, variabel of een andere vorm? 
4. Is het contract met Gazprom al opgezegd? Zo ja: per welke datum en waarom voordat er een 

nieuw contract is afgesloten? 
5. Gaat het lukken om tijdig een nieuw contract af te sluiten? Zo ja: hoe ziet het verdere traject er 

uit? Zo nee: wat zijn de gevolgen van het niet tijdig vinden van een nieuwe aardgasleverancier? 
6. Oorzaak van de herziene aanbesteding was het contract met Gazprom, dat niet langer kon/mocht 

worden voortgezet. Zit er nog een boetebeding op de beëindiging van het contract met Gaz-
prom? Zo ja: wat gaat dit de gemeente Dinkelland kosten? 

7. Kunt u garanderen dat in het nieuw af te sluiten contract geregeld is dat direct of indirect geen 
Russisch gas meer kan/zal worden geleverd. Zo nee: waarom niet? 

 
Uit informatie die wij hebben kunnen achterhalen blijkt dat gemeenten die wel een contract hebben kun-
nen afsluiten op jaarbasis honderdduizenden euro’s duurder uit zijn wat betreft energiekosten. Daar zitten 
gemeenten tussen die qua aantal inwoners kleiner zijn dan Dinkelland. 
 

8. Kunt u globaal aangeven wat de verwachte extra energiekosten zijn voor 2023 en de jaren daar-
na? 

9. Indien een nieuw contract extra kosten met zich meebrengt: komt het rijk nog met een compen-
satieregeling? Zo ja: hoe ziet deze eruit? Zo nee: bent u bereid om bij het rijk aan te dringen op 
een goede compensatieregeling? 

 
Veel huishoudens dreigen in financiële problemen te komen als gevolg van de (veel) hogere energiekos-
ten.  

10. Welke middelen heeft de gemeente beschikbaar om tegemoet te komen aan huishoudens die in 
problemen komen? 

 
 
Uw antwoorden wachten wij met belangstelling af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA fractie  
 
Nick Nieuweweme 


