
MOTIE van Wantrouwen inzake Het Groene Net
Gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 22 april 2021.

Gehoord de beraadslaging betreffende het 213a onderzoeksrapport inzake Het Groene Net.

Constaterende dat:
- Berenschot op 11 januari 2021 het verdiepingsonderzoek heeft opgeleverd naar de financiën en 
beheersing van Het Groene Net. Uit dit onderzoek onder andere de volgende bevindingen zijn gedaan:
- B&W de raad niet heeft geïnformeerd over de overdacht van gehele fase van kraal 1 tegen 
€0,7 mln, waardoor de gemeente in totaal €1.9 mln waarde als boekverlies heeft (pagina 9).
- De doelstellingen uit het bedrijfsplan van Ennatuurlijk niet zijn gerealiseerd en de raad is hierover niet 
geïnformeerd, waardoor zij niet in staat is gesteld het verband te zien tussen inhoudelijke realisatie, de 
financiële resultaten en de kosten voor de gemeente. Deze informatie was onvoldoende voor de raad om 
de kaderstellende en controlerende rol te kunnen uitvoeren (pagina 10).
- In elk geval vanaf 21 juli 2017 bij twee wethouders die (destijds) bij HGN lid waren van de RvC bekend 
was dat er liquiditeitsproblemen waren. En dat dit blijkens een collegevoorstel op 10 april 2018 bij het 
College als geheel bekend wordt geacht. 
- B&W de raad onvolledig heeft geïnformeerd over die liquiditeitsproblemen bij HGN, over risico’s en over 
de benoeming van een bestuurder bij MSW (pagina 11).
- B&W de raad onjuist heeft geïnformeerd over HGN in de jaarstukken 2016 en 2017 (pagina 11).
- B&W de raad niet heeft geïnformeerd en evenmin in stelling heeft gebracht omtrent een aangepast 
afsprakenkader met Ennatuurlijk in april 2018 (pagina 27).
- Het afwijkingsbesluit (2018) voor de bestuurdersrol van een oud-wethouder niet aan de raad is 
voorgelegd en ook niet is gemotiveerd waarom het advies van Banning Advocaten niet is gevolgd (pagina 
28). Ook het Fractievoorzittersoverleg kreeg op 13-9-2018 niet de beschikking over dat juridisch advies 
(vergoedingen i.r.t. de wachtgeldregeling), terwijl dat advies 4 september al bij het College bekend was.
- In de P&C cyclus (2018 t/m 2020) geen informatie werd gegeven over doelrealisaties bij HGN (pag. 32).
- Diverse partijen, o.a. de PVV, SPA, 50Plus, CDA en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over HGN.   

Overwegende dat:
- De kennis bij de collegeleden (al in 2017) over de risico’s van HGN, de themasessies en de vele 
schriftelijke vragen kennelijk onvoldoende aanleiding voor B&W vormden om de raad in een véél eerder 
stadium volledig en juist te gaan informeren en in stelling te brengen over risico’s en verliezen bij HGN. 
- Blijkens het Berenschot rapport het nettoverlies momenteel tenminste €4 mln is (pag. 44).
- Het Persbericht van B&W d.d. 28 januari 2021 geen recht doet aan de ernst van het Berenschot rapport. 
- De PVV gelet op al het voorgaande van mening is dat binnen dit dossier van HGN sprake is geweest van 
onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door het College van B&W aan de gemeenteraad. 
 
Verzoekt:
1. De gemeenteraad haar wantrouwen uit te spreken over het handelen in dit dossier, meer in het 
bijzonder de handelswijze van wethouder Schmitz, in het onvoldoende verstrekken van informatie aan de 
raad en het niet in stelling brengen van de raad ten aanzien van bepaalde essentiële beslissingen rondom 
Het Groene Net.

2. Wethouder Schmitz per direct af te treden als bestuurder binnen het College van Sittard-Geleen.

PVV Sittard-Geleen
Thijs Klaassen


