Besluit BR inzake Gasrapportage 2020 conclusies gasprijs.
1. Zeer oude gasmeters worden vervangen en stalen standpijpen worden vervangen door koperen
standpijpen;
2. De koppelingen bij de gasmeters worden gezekerd ;
3. Consequent de vinger aan de pols houden door verbruiksregistratie .
4. Het bovenmatig verlies kan worden gesteld op 15%. Op grond van de huidige inzichten kan een
substantieel deel van het bovenmatig verlies worden toegeschreven aan de te lage registratie
door de zeer oude gasmeters.
5. De gasprijs wordt volgens een nieuw format berekend en gemanaged. De komende jaren wordt
gestuurd op het reduceren van het verlies en modernisering van de bemetering. Er komt een
nieuw rekenmodel voor de berekening van de gasprijs.
6. Streefbeeld voor de gasprijs wordt gesteld op 3,00 euro inclusief BTW per m3.
Concept bestuursstandpunt over de adviezen van de cie Breedveld
Het advies van de cie. Breedveld wordt door de Bewonersraad conform onderstaande voostellen als
besluit overgenomen.
1. Alle gasmeters worden voorzien van een kunststof zekering bij de koppelingen. Geschatte
investering €1.200,- tot €1.500,-.
2. Alle gasmeters van bewoners die de laatste jaren geen gas hebben gebruikt verwijderen en voor
zover aanwezig de stalen standpijpen verwijderen. De kosten voor verwijdering zijn voor de
betreffende bewoners;
3. Gefaseerd vervangen (1-3 jaar) van ongeveer 113 gasmeters met de betreffende standpijpen.
Geschatte investering 113 X €400,-= € 45.200. VHSW vindt dat de investering ten laste dient te
komen van de eigenaar van het huidige gasnet en niet ten laste van de exploitatie van SWB. (zie
ook de arresten uit 2014 en 2016). Voorschieten van de vervanging door SWB vooruitlopend op
conclusies is ok.
4. Overige stalen standpijpen vervangen door koperen standpijpen.
5. Twee keer per jaar meterstanden en voorraadpositie opnemen en verliesberekening maken en
rapporteren.
6. Herplaatsen van een gasmeter op de verdamper (=verwarmingsinstallatie om vloeibaar gas door
verwarming om te zetten naar damp), zodat het verbruik van de verdamper is vast te stellen.
7. Consequente en strakke registratie van inkoop, verbruik en voorraadfluctuaties, in combinatie
met bovenstaand punt 6. Hiertoe komt jaarlijks een nader in te stellen energiecommissie bij
elkaar om de directie SWB van advies te dienen.
8. Het aantrekken van een nieuwe leverancier, waarbij SWB BV zich laat adviseren door
propaanveiling.nl
9. De inkoop van gas en het aan de bewoners gefactureerde voorschot en eindafrekening wordt
vanaf 2021 weer in de jaarrekening geboekt.
10. De terugbetalingsperiode van de opslag die DJB tot nu toe heeft geïnd wordt voorgelegd aan de
bewoners. Akkoord wordt gegaan met het voorstel van SWB om drie jaar opcenten terug te
betalen aan de zittende bewoners.
11. Formeel vaststellen wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het middenleidingen netwerk.

