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Artikel 40 vragen:  

 Inkoop procedure, vluchtelingen Oekraïne, financiële noodhulp 
 

Gezien de invasie van Rusland in Oekraïne heeft fractie KIJK!!! de volgende vragen: 

1. Heeft de gemeente Meerssen contracten met Russische bedrijven zoals Gazprom, of 

aan Gazprom gelieerde bedrijven, voor de levering van energie aan de gemeente 

Meerssen? Welke criteria waren doorslaggevend voor het werken met de huidige 

leverancier?  

 

2. Indien Meerssen -al of niet indirect, via een conglomeraat of via een tussenhandelaar 

- een contract heeft voor Gazprom gas: wat zijn voor de gemeente de alternatieve 

mogelijkheden zonder afname van gas van Gazprom en wilt u een voorstel daartoe 

aan de raad voorleggen (ervan uitgaande dat het alternatief duurder is en dus een 

begrotingswijziging vergt)? 

 

3. Zijn er bij de gemeente Meerssen beleidsregels voor de selectie van leveranciers en 

samenwerkingspartners – welke zijn dit (kopie van deze regels). In hoeverre 

onderzoekt de gemeente Meerssen de moederbedrijven en of 

aandeelhoudersstructuur van de Nederlandse dan wel Europese leveranciers, 

samenwerkingspartners en-of investeerders in de gemeente Meerssen? 

 

4. Indien de gemeente Meerssen voor de onder 3 gestelde vragen onvoldoende kennis 

of capaciteit beschikbaar heeft, kan deze analyse door externe bureaus doorgevoerd 

worden ? 

 

5. De gemeente Meerssen is lid van verschillende gemeenschappelijke regelingen. Zijn 

er binnen de GR afspraken gemaakt en/of staan er in de statuten van deze 

gemeenschappelijke regelingen clausules over de onder 3 gestelde vragen ? 

 

6. Indien nodig, heeft de gemeente Meerssen opvangmogelijkheden voor vluchtelingen 

uit de Oekraïne ? Indien Ja – hoeveel families / personen kan de gemeente op zeer 

korte termijn opnemen en ondersteunen in de gemeente Meerssen ? 
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7. De afgelopen periode zijn de energieprijzen al fors gestegen. Door de invasie van 

Rusland in Oekraïne en de internationale sancties, zijn de energieprijzen wederom 

vors gestegen. Met de stijging van de energieprijzen zullen naar verwachting ook alle 

andere goederen en levensmiddelen in prijs stijgen. Fractie KIJK!!! maakt zich grote 

zorgen over het effect van deze prijsstijgingen en heeft de volgende vragen:  

a. heeft de gemeente Meerssen, in samenwerking met de sociale teams, een 

goed beeld m.b.t. inwoners in de gemeente Meerssen die het al voor de 

invasie in Oekraïne moeilijk hadden en nu extra getroffen worden ?  

b. Heeft de gemeente in beeld hoeveel inwoners en/of ondernemers en 

instellingen nu mogelijk additioneel geraakt worden en mogelijk in financiële 

nood komen ?  

 

8. Kan de gemeente op korte termijn financiële middelen beschikbaar stellen voor deze 

financiële noodhulp en/of opvang van vluchtelingen uit Oekraïne of is hiervoor op 

korte termijn een besluit van de raad noodzakelijk ? 
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