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Raadsbesluit

Registratie nummer
123223

Onderwerp
Rekenkameronderzoek naar klimaatbeleid Stichtse Vecht
Begrotingswijziging
Nee
Datum raadsvergadering
1 november 2022
Commissie
4 oktober 2022
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:

Besluit
1. Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie ‘Worstelen met
klimaatbeleid - onderzoek naar het klimaatbeleid van de gemeente Stichtse Vecht’ en de in
het rapport opgenomen conclusies te onderschrijven.
2. De aanbevelingen die o.a. zijn gericht aan de raad over te nemen;
a. College, raad en ambtelijke organisatie: Onderzoek hoe gemeenteraad, college en
organisatie de (strategische) beleidsontwikkeling op klimaat en energie alsmede de
besluitvorming hierover kan verbeteren;
b. College, raad en ambtelijke organisatie: reflecteer op het samenspel tussen ambtelijke
organisatie, college en gemeenteraad in de beleidsvorming, uitvoering en
monitoring/controle op energie en klimaat;
c. Raad: overweeg een standaard paragraaf in raadsvoorstellen op te nemen met daarin
een beschrijving van het participatieproces op hoofdlijnen én een beschrijving waaruit blijkt
of er sprake is van verschil in inzicht door belanghebbenden en/of door belanghebbenden
en het college en wat met verschil in inzichten is gedaan;
d. College en raad: Maak duidelijke afspraken over waar de inhoudelijke strategische
beleidsontwikkeling plaats kan vinden;
e. College en raad: Zorg dat er meer capaciteit en budget beschikbaar komt voor de
beleidsvorming en de uitvoering;
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het voorstel van de rekenkamercommissie van 7 september 2022;
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 4 oktober 2022;

rbs Rekenkameronderzoek

-

f. College en raad: Zorg dat er meer inzicht komt in de doelmatigheid door een overzicht op
te stellen voor het klimaatbeleid en de daarmee gemoeide kosten;
g. Raad: Ontwikkel een informatieprotocol;
h. Raad: Kijk naar mogelijkheden om samen met elkaar (en het college) tot afspraken te
komen om (informeel) over kaders en doelen te praten.
3. Het college op te dragen de overige aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren:
a. Blijf inzetten op het betrekken en bereiken van inwoners (en ondernemers);
b. Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening;
c. Zorg dat de informatiebehoefte aan een overkoepelend beeld (over voortgang en
resultaten) wordt vervuld.
4. Het college te vragen in de periodieke monitor te rapporteren over de voortgang en
resultaten van de uitvoering van de aan haar gerichte aanbevelingen.
1 november 2022
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal
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Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders

