Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Duurzaamheidsfonds / Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Besluit punt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
….met inbegrip van de volgende wijzigingen:
Wijziging 1
In het Duurzaamheidsplan op pagina 12 de zin:
‘We onderzoeken daarnaast de inzet van een duurzaamheidsfonds en een afwegingskader
voor zonne-initiatieven.’
te vervangen door de volgende zin:
‘We stellen daarnaast een duurzaamheidsfonds in en onderzoeken de inzet van een
afwegingskader voor zonne-initiatieven.’
Wijziging 2
In het Duurzaamheidsplan in de tabel op pagina 16 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5 de
volgende tekst:
‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
Wijziging 3
In de Uitvoeringsagenda in de tabel op pagina 4 en pagina 5 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5
de volgende tekst:
‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
En
Aan het ontwerpbesluit toe te voegen punt 4:
4. vanuit de algemene reserve jaarlijks vanaf 2021 een vast bedrag van € 10.000,00 in
dit Duurzaamheidsfonds te doneren en het college de opdracht te geven verder
uitvoering te geven aan de motie ‘Duurzaamheidsfonds’ d.d. 11 november 2020, en
waarbij aan deze verenigingen de ESCo constructie niet verplichtend wordt opgelegd.
Toelichting:
Op 11 november 2020 heeft de raad het college middels een motie opgeroepen om met een
raadsvoorstel aangaande de instelling van een duurzaamheidsfonds naar de raad te komen

in de eerste helft van 2021.
Dit is gebaseerd op de wens van de raad om duurzaamheid vanuit de gemeenschap zelf te
stimuleren maar constateren dat het college nog steeds terughoudend is met inzet van eigen
middelen. Nieuwe en goede initiatieven van verenigingen kunnen dan reeds vanaf 2021
middels dit budget worden gestimuleerd.
Door aan verenigingen de ESC0 constructie vrijblijvend op te leggen, kan een extra drempel
worden voorkomen en waardoor deze kleinschalige duurzaamheidsinvesteringen dan wel
worden gedaan.
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