
 

Schriftelijke vragen fractie Burgerbelangen Dinkelland d.d. 5-9-2022 

 

Onderwerp: verhoging prijzen aardgas 

 

Wij lazen na zoveel andere twitterberichtjes en in de overige media dat de prijzen van Aardgas met 

een factor 4 in de 14 Twentse Gemeentes waren verhoogd voor het nieuwe aardgascontract, dit 

aangezien wij als Gemeente af moesten van Gazprom als leverancier voor o.a. Dinkelland. Volgende 

art. 35 vragen hebben wij hierover: 

 

 

- klopt bovenstaande redenering; 

- klopt het dat wethouder J. Van Essen (Wethouder Losser) de onderhandelingen gevoerd heeft met 

de verschillende gasleveranciers? 

- heeft een vertegenwoordiger (ambtenaar of wethouder) bij deze onderhandelingen aan tafel 

gezeten? 

- klopt het dat wij als Raad van Dinkelland geen zeggenschap hebben over welke leverancier voor 

Dinkelland het beste C.q. Goedkoopste was? 

- Wat zijn de consequenties als wij NIET over waren gestapt als Gemeente? 

- waarom is er gekozen voor wethouder J. Van Essen (D66) als voorzitter, hij is D66 lid en zal zijn 

baas R. Van Jetten niet willen dwarsbomen? 

- Wie heeft bepaald dat juist deze wethouder de onderhandelingen moest voeren? 

- Waarom is er niet gekozen voor een onafhankelijke wethouder in deze? Waarom D66 welke 

voorstander is van ‘ zo snel mogelijk van het gas af’? 

- Welke compensatie krijgt de Gemeente Dinkelland van of te wel D66 of van de Landelijke regering 

aangezien deze hebben aangegeven dat wij van GASprom af moesten? 

- Welke prijs moest Dinkelland per m3 per 1-9-2022 betalen van GASprom en welke prijs moeten wij 

nu betalen p. M3 aan Vattenvall? 

- Waarom worden wij, in een dergelijk debacle niet door het College geïnformeerd over deze en de 

vervolgstappen? 

- Wij als Burgerbelangen Dinkelland vinden het te gek voor woorden dat wij een percentage aan 

400% meer moeten betalen. Welke invloed heeft dat richting onze inwoners? Of betalen wij als 

Gemeente het prijsverschil bij zonder doorberekening? 

- Welke consequenties heeft dit richting de temperatuur op het Gemeentehuis, maar ook richting onze 

zwembaden in Denekamp en Ootmarsum? 


