
 

 

 Amendement 
 
 
 
 
 
 

VOOR: BBH-CDA (mw Noort was afwezig)-VVD-Bloeiend H (16) 

TEGEN: D66-GL (2) 

 

Amendement voor de vergadering van de raad van: 16 april 2020 

 

Agendanummer: 8 

 

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

Besluitpunt 2 te vervangen door de volgende besluitpunten: 

2. Voor het jaar 2021 uitvoering te geven aan de geplande investeringen voor het 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne. 

3. Het hiervoor benodigde budget als investering in de Programmabegroting van 2021 

op te nemen. 

4. Ten laste van de Algemene reserve het daarvoor benodigde budget ten gunste van 

de Reserve kapitaallasten te brengen.  

5. De kapitaallasten van deze duurzame investeringen ten laste te brengen van de 

Reserve kapitaallasten. 

6. De jaarlijkse energiebesparingen als structurele lastenvermindering in de 

Programmabegroting op te nemen. 

7. Het college te verzoeken om een separaat raadsvoorstel voor de overige 

gemeentelijke gebouwen voor te leggen, opgesteld op basis van de ervaringen met 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne en rekening houdend met nieuwe 

ontwikkelingen in energiebesparing, verwarmingstechniek en energieopwekking. 

8. Het college te verzoeken om in het separate raadsvoorstel per gebouw verschillende 

keuzemogelijkheden uit te werken.  

 

Toelichting: 

Gelet op het feit dat de raad de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 energieneutraal 

te zijn, moet het komende decennium benut worden om ervaringen op te doen met 

verduurzaming, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor haar inwoners. Het 

raadsvoorstel vraagt van de raad een eenmalig besluit over een totaalbudget voor de 

verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.  

Dit amendement knipt de besluitvorming op. Het maakt verduurzaming op korte termijn 

mogelijk voor sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne, waar groot onderhoud op 

korte termijn noodzakelijk is. Daarnaast zorgt dit amendement ervoor dat de raad 

duidelijkheid krijgt over de financiering en maakt het mogelijk om te leren van de 

ervaringen en op verantwoorde wijze te investeren in verduurzaming. 
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