GROENLINKS
Motie Bezuinigen op de klimaataanpak: onverantwoord!

De gemeenteraad van Rheden, in vergadering bijeen op 6 juli 2021, sprekend over de Kadernota
2022 (21.37),
Wat we vaststellen:
1.

Uit de klimaatmonitor blijkt dat de klimaatdoelen de afgelopen jaren niet gehaald zijn;

2.
3.

Rheden heeft als doel gesteld in 2040 klimaatneutraal te zijn;
Recent zijn tal van internationale rapporten verschenen met steeds alarmerender berichten
over de snelheid waarmee het klimaat verandert en hoe ontwrichtend de gevolgen van
klimaatverandering zijn. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet op zeer korte termijn
worden beëindigd;

Wat we ter overweging willen meegeven:
1.

Bij het behandelen van het beleidskader energie en landschap erkenden alle fracties het
belang van het terugdringen van klimaatverandering;
2. De aanpak van klimaatverandering bestaat niet alleen, en zelfs niet vooral, uit de
energietransitie, maar uit gedragsverandering van ons allemaal. Er zijn nu eenmaal grenzen
aan de groei, en die zijn al lang overschreden;
3. Klimaatverandering heeft voor heel de wereld, en dus ook voor de gemeente Rheden,
grote gevolgen;
4. De Rhedense klimaataanpak is speerpunt in het coalitieakkoord;
5. De kosten van niet handelen zullen veel groter zijn dan de kosten van te nemen
maatregelen;
6. In Rheden financieel stabiel is er 200.000 euro bezuinigd op de activiteiten Rhedense
klimaataanpak;
7. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is besloten om € 100.000 te
bezuinigen op het totaal beschikbare incidentele budget voor klimaataanpak. Dit betrof
een bezuiniging van € 40.000 in 2021 en € 60.000 in 2022 voor personele kosten.
8. Het college heeft bij de bespreking van de begroting 2021 aangegeven dat zij ondanks de
bezuinigingen verwachtte dat de doelstellingen gehaald zouden worden;

Roept het college op:
1. Alles in het werk te stellen om de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in ons
klimaatbeleid te halen;
2. Zorg te dragen voor een goede en frequente monitoring van de voortgang in de
klimaatdoelen en de sociale gevolgen hiervan, om tijdig te kunnen bijsturen;
3. In de begroting 2022 de raad te informeren over hoe het college uitvoering geeft aan deze
motie.
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