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Met daarin de ambitie 28 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen vanaf 2021 waarmee in eerste 
instantie een bedrag van 14,5 miljoen t/m 2022 gemoeid zou zijn 

Overwegende 
Dat onderhoud van gemeentelijke gebouwen een reguliere begrotingspost is 
 
Dat onderhouds- en meerjaren investeringsplannen ten grondslag behoren te liggen aan de 
begrotingspost voor onderhoud en overige investeringen 

Dat er over concreet te realiseren doelstellingen op besparing van gas en elektriciteit geen informatie 
verstrekt  is in relatie met de ambitie om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen  

Dat minderuitgaven op het gebied van gas en elektriciteit ten gevolge van de beoogde 
duurzaamheidsinvesteringen vooraf duidelijk moeten zijn 

Dat het Rijk nog geen compenserende maatregelen voor het verduurzamen van gemeentelijke 
gebouwen heeft kenbaar gemaakt 

Dat het uit oogpunt van algemeen belang de voorkeur heeft hierop te wachten aangezien met 
dergelijke grote investeringen ten koste gaan van andere programma’s in de begroting van de 
Gemeente 

Dat er geen wettelijke verplichting bestaat tot verduurzaming van gebouwen, anders dan dat in 2023 
kantoren boven de 100m2 energielabel C behoren te hebben 

Verzoekt het College 
1. Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen een meerjaren onderhouds- en 

investeringplan op te stellen, dan wel bij te stellen op grond van de beoogde 
energieprestaties, waarin de minder uitgaven zijn opgenomen tgv de investeringen in 
duurzaamheid 

2. In dit MJ plan met in acht name van wettelijke verplichting mbt energielabel C  een 
prioritering op te nemen, zodanig dat de kosten geen onevenredig beslag leggen op andere 
programma’s 

3. Na vaststelling van het gevraagde MJ onderhouds- en investeringsplan de kosten in de 
(meerjaren)begroting op te nemen  

4. Inspanningen te verrichten in VNG verband om compenserende maatregelen van het Rijk te 
verwerven voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed 

  

Afgewezen, de griffier 



en besluit 
In plaats van het in het in de kadernota vermelde bedrag de te plegen investering voor het 
verduurzamen van gemeentelijke gebouwen af te stemmen op het energielabel C conform de 
wettelijke verplichting. 
 
en gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie Streekbelangen 


