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Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de
gemeenteraad van Heerenveen
Van

: A. Reitsma, CDA

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

:8

Onderwerp

: Energietransitie, informatiepunt en
experimenteerruimte

De raad in vergadering bijeen op

: 27 januari 2020

Stelt voor het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
In te stemmen met het oppakken van een gemeentelijk informatiepunt energie en
energie-experiment. Op dit moment geen incidentele financiële middelen beschikbaar te
stellen, maar bij de behandeling van de perspectiefnota een integrale inhoudelijke en
financiële afweging te maken.
Toelichting:
Overwegende dat:
 Er behoefte is aan het instellen van een informatiepunt en experimenteerruimte om
stappen te kunnen maken in de energietransitie;
 De voorgestelde plannen op een aantal punten nog nadere uitwerking vragen;
 In de begroting 2020 is benoemd als kernboodschap: solide basis maar ruimte voor
ambitie is beperkt. Er wordt gewerkt aan voorstellen om bij de Perspectiefnota een
verantwoorde afweging te kunnen maken;
 In het duurzaamheidprogramma is opgenomen dat van een aantal activiteiten en
projecten de nadere invulling nog niet bekend is en dat verwacht wordt dit in 2020
inzichtelijk te hebben;
 De benoemde randvoorwaarden voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid
inhoudelijk raakvlakken hebben met de doelen zoals gesteld in het voorliggende
voorstel (o.a. communicatieplan, interne ambassadeurs, monitoren, seizoenbijeenkomsten, inrichting programmateam);
 Er zowel inhoudelijk als financieel een integrale afweging kan worden gemaakt bij de
behandeling van de perspectiefnota.
Besluit:
1. het instellen van een gemeentelijk informatiepunt energie en energie-experiment
LEEF op te pakken;
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2. het college te verzoeken om in de investeringsagenda de inbedding in het
Duurzaamheidsprogramma, de consequenties en mogelijkheden in kaart te
brengen;
3. het resultaat met een voorstel voor te leggen aan de raad zodat de raad in juni
2020 een besluit kan nemen over:
 de inbedding van een gemeentelijk informatiepunt energie en energieexperiment LEEF in het Duurzaamheidsprogramma;
 de subsidieverordening, de regelvrije ruimte, het afwegingskader, het
proceskader beoordeling, de samenstelling van de beoordelingscommissie voor
het energie-experiment LEEF;
 het beschikbaar stellen van financiën;
 monitoren en evalueren.

Ingediend door: CDA, VVD, FNP, HL, SP
Dit amendement is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________

Handtekening griffier:

