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AMENDEMENT MEER GELD VOOR REALISTISCH DUURZAAM
Voorstelnummer:
(agendapunt Kadernota 2018 op agenda raad)
Onderwerp: Meer geld voor Realistisch duurzaam

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2017

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het beslispunt 'De Kadernota 2018 vast te stellen' aan te vullen met:
'met dien verstande dat
1. Het budget ten behoeve van het beleidsveld 'Duurzaamheid' en het actieprogramma 'Realistisch
duurzaam met ingang van 2018 structureel wordt verhoogd met 200.000 euro per jaar.
2. De budgetuitbreiding onder 1 ten laste wordt gebracht van het positieve saldo op de
meerjarenbegroting begroting inclusief de doorrekening van de mei circulaire 2017.
3. Het college de opdracht krijgt om in de Meerjarenbegroting 2018-202;J en/of de evaluatie van
het programma 'Realistisch Duurzaam' een concreet bestedingsvoorstel aan de Raad te
presenteren. '

Toelichting: Het actieprogramma Realistisch duurzaam komt langzaam aan op stoom en er worden steeds
meer activiteiten ontwikkeld waarvoor financiering voor de uitvoering en meer interne capaciteit in het
ambtelijk apparaat benodigd is. Op dit moment is er veel te weinig geld beschikbaar voor het
actieprogramma Realistisch duurzaam. De ambities die geformuleerd worden in de 3 door de raad
vastgestelde programmalijnen 'Aansluiten bij ontwikkelingen', 'Zelf het goede voorbeeld geven' en
'Energietransitie' moeten het tot op heden met een te zuinig budget doen. Wil de gemeente
Lansingerland niet het momentum verliezen en hopeloos achter komen te lopen, is een stevige impuls
nodig. Het college wordt gevraagd om bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2018-2021 een
concrete invulling van dit budget te presenteren.

Ondertekening en naam:
Ivana Citterbartova, Groenlinks fracti
Petra Verhoef, PvdA fractie
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