Amendement
057

Onderwerp:

Startnotitie Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 13 december 2018,
gezien het raadsvoorstel nr. 025078/100679 d.d. 30 oktober 2018
Constaterende:


dat aangegeven is dat de geraamde kosten van 50.000 euro voor het opstellen van een
routekaart als bovengrens moeten worden beschouwd.

Overwegende:


dat de middelen binnen de reserve Duurzaamheid zeer beperkt zijn;



dat de hoogte van het beschikbare budget richtinggevend kan werken in de te volgen
aanbestedingsprocedure;



dat kostenefficiëntie en een pragmatische inzet bij verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed een belangrijke voorbeeldfunctie heeft;



dat een helder inzicht in effectieve maatregelen die uitvoerbaar zijn op afzienbare termijn van
groter belang is dan volledigheid in ieder detail;



dat met name maatregelen die voor langere tijd bijdragen aan de gemeentelijke
duurzaamheidsdoelstellingen van belang zijn.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:


Beslispunt 2 te wijzigen in: “Voor een extern te laten opstellen routekaart een incidenteel bedrag
beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid, ter waarde van 35.000 euro;”



Toe te voegen een nieuw beslispunt 3: “De wethouder te verzoeken zich bij gebleken noodzaak
tot de raad te wenden voor het beschikbaar stellen van een additioneel incidenteel bedrag;”



Toe te voegen een nieuw beslispunt 4: “De wethouder te verzoeken zich bij uitwerking van de
routekaart te richten op vastgoed met een voorziene gebruiksduur van ten minste vijf jaar.”



Huidig beslispunt 3 te hernummeren naar beslispunt 5.



De bedragen in de begrotingswijziging (bijlage 3) dienovereenkomstig te wijzigen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
J. Bos (GroenLinks)
B. Lavrijsen (VVD)
M. van Oostrum (CDA)
J. Schroot (D66)
Aantekening griffier:
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Dit amendement wordt aangenomen met de stemmen van VVD, GL, CDA, D66, PvdA en Van Herk
voor (15) en de stemmen van SP en ONS tegen (4).

