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Amendement
“daadkrachtig aan de slag met de nota duurzaamheid 2016-2020”

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2016

Constaterende dat:
De raad in 2012 voor de uitvoering van de duurzaamheidsnota 2012-2016 een krediet van
€ 325.000 ter beschikking heeft gesteld;
Uit de najaarsnota 2016 blijkt dat van dat krediet nog een bedrag van € 275 resteert;
Het college voorgesteld heeft extra gelden voor ambities uit het coalitieaccoord in te zetten
middels een tijdelijke reserve nieuw beleid, waaronder een bedrag van € 20.000 voor de
uitvoering van de nota duurzaamheid 2016-2020 om grijs water in te kunnen voeren in het
gemeentehuis;
Er verder geen gelden gereserveerd worden in de programmabegroting 2017-2020 voor de
uitvoering van de nota duurzaamheid 2016-2020;
De raad in januari 2016 unaniem de motie “Klimaatverklaring” heeft aangenomen,
De Parijsverklaring inhoudt dat de gemeentelijke organisatie nastreeft om in 2030 geen
broeikasgassen meer uit te stoten;
Overwegende dat:
Voor de gemeentelijke organisatie duurzaam handelen een ‘way of life' wordt;
Vanaf 2017 jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid zullen worden
uitgevoerd;
Het uitvoeringsprogramma 2017-2018 van start gaat in augustus 2017, waarvoor geen gelden
gereserveerd zijn in de programmabegroting van 2017;
Snelheid geboden is om te kunnen voldoen aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn als
gemeentelijke organisatie;
Op 26 oktober 2016 de Nationale Klimaattop heeft plaatsgevonden, waarin concrete acties
centraal hebben gestaan;
Gemeenten en provincies in de Nationale Klimaattop hebben aangeven dat ze willen dat in 2035
ten minste 50% van het energieverbruik duurzaam is voor alle gemeenten, en dat in 2050 alle
gemeenten helemaal energieneutraal zijn;
Daarom niet alleen de gemeente maar alle bedrijven, de woningbouwcoöperaties en alle burgers
in Heemstede actief gestimuleerd moeten worden om te investeren in duurzame energie en
energiebesparing;
Exponentiële groei nodig is van de investeringen in bijv. straatverlichting, isolatie van gebouwen
en woningen, zonnepanelen om deze doelen te realiseren;
Uit de najaarsnota 2016 is gebleken dat het begrotingsjaar 2016 een prognose overschot laat zien
van € 400.800;
De meerjarenbegroting na de eerste begrotingswijziging een overschot laat zien over 2017 van €
55.500, oplopend tot € 493.200 in 2018, € 445.200 in 2019 en € 808.200 in 2020.

Besluit de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 als volgt te wijzigen:
Voor de uitvoering van de nota duurzaamheid 2016-2020 een bedrag van € 50.000 beschikbaar te
stellen in 2017 t.b.v. de planvorming en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2017-2018,
Voor de periode 2018-2020 jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de
jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van de nota duurzaamheid 2016-2020;
Het krediet van in totaal € 350.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Heemstede, 4 november 2016
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