GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021
gelet op:
de klimaatwet en de gemeentewet

BESLUIT:
1. Kennis nemen van en instemmen met het duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda; ‘Op
weg naar een toekomstbestendig Boekel’, 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’.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000,- te dekken uit de Algemene Reserve voor
de uitvoering van de prio-projecten uit het duurzaamheidsplan gedurende de komende 24
maanden.
3. De reserve duurzaamheid ad € 102.000 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene
Reserve
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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.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 24 juni 2021

de griffier,

de voorzitter,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen
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