A{
U{^uø
onoEllur{Ks

¡ililffiII!ilmilST
\ af
I

Amendement 'meer budget voor duurzaamheid'
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 12 november 2015,
Constaterende dat:
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Klimaatexperts en politici in Parijs samenkomen om afspraken te maken over een
wereldwijd akkoord over klimaatbeleid.
Brj een eerdere klimaattop een temperatuurstijging van2 graden als gevaarlijke
klimaatverandering werd gedefinieerd, maar de temperatuur wereldwijd ondertussen al
met I graad is gestegen.
Oss heeft uitgesproken tot de top 3 van de meest duurzame gemeenten in NoordBrabant te willen horen.
Burgerinitiatieven zoals Energie Coöperatie Oss, zorgcoöperaties, Stadse Boeren en
Platform Millenniumdoelen de kracht van de samenleving tonen als het gaat om het
realiseren van meer duurzaamheid.

Overwegende dat:
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Er op 16 juli een motie is aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen
om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de toepassingsmogelijkheden van
de best beschikbare technieken op het gebied van duurzame energieopwekking.
De routekaart duurzaamheid nog moet worden geactualiseerd.
Er in deze programmabegroting geen structureel geld wordt gereserveerd voor
uitvoering van de energie-motie en de actualisatie van de routekaart duurzaamheid.
Het onvoldoende positief effect heeft op verduurzaming om alleen goede voornemens
uit te spreken, maar het belangrijk is om concrete doelen te stellen en uit te voeren.
Een eenmalige financiële impuls van 100.000 euro in 2016 onvoldoende is om de
ambities te realiseren.
Een extra impuls in de jaren 2017 en 2018 een positief effect kan hebben op de
realisatie van de ambities, waarbij in 2018 de gemeenteraad een integrale afiveging
kan maken om de verhoging van het budget structureel te maken.

Besluit:
¡ Het budget voor duurzaamheid incidenteel voor de jaren2}l7 en 2018 te verhogen
met 100.000 euro per jaar. Dus niet alleen voor 2016 maar ook voor de jaren2017 en
2018.
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De verho

Dolf Warris,

van de budgetten te dekken uit het positieve saldo van de
in de jaren 2017 en20l8.

