
 
 

 

 

Amendement 

Energiebesparingsfonds Nieuwe initiatieven inwoners & 
ondernemers 

De raad in vergadering bijeen op 31 januari 2017 gehoord de beraadslaging in de 
commissie FES van 16 januari 2017 over het raadsvoorstel ‘Energietransitie-programma 
2016-2020,   

Constaterende dat:      
• De gemeente bewoners en bedrijven wil aanjagen, stimuleren en faciliteren om 

energiebesparende maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen te halen. 

• Voor het financieren van nieuwe initiatieven om bewoners en ondernemers te 
bewegen meer werk te maken van energiebesparende maatregelen voor de periode 
2016-2020 beperkt budget beschikbaar is;  

• Het ‘Energietransitie-programma 2016-2020’ € 5,5 miljoen reserveert voor 
energiebesparende maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen voor 
gemeentelijke gebouwen; 

• Het raadsvoorstel beschrijft dat als dit budget van € 5,5 miljoen te kort schiet het 
college bij de raad terugkomt om per project aanvullend budget te vragen; 

Overwegende dat: 
• Het nemen van energiebesparende maatregelen door inwoners en bedrijven 

aantrekkelijker gemaakt moet worden om de klimaatdoelstellingen te halen; 

• De gemeente haar rol als aanjager waar kan maken door een fonds in te stellen 
voor het financieren van nieuwe initiatieven voor energiebesparende maatregelen 
bij inwoners en ondernemers in de periode 2016-2020, maar dat hiervoor beperkt 
budget beschikbaar is; 

• Het budget voor de onrendabele top van energie-investeringen in bestaande 
gemeentelijke gebouwen verlaagd kan worden ten gunste van een fonds voor 
energiebesparende maatregelen bij inwoners en ondernemers; 



• Dit betekent dat de beslissing over energie-investeringen met een onrendabele top 
in gemeentelijke gebouwen eerder op project niveau komt te liggen; 

Besluit: 
Het ontwerp besluit als volgt te wijzigen: 
1. Het budget van € 5,5 miljoen voor de onrendabele top van energie-investeringen in 

bestaande gemeentelijke gebouwen te verlagen met € 500.000,- tot € 5 miljoen; 

2. Een beslispunt toe te voegen dat als volgt luidt: Een investeringsfonds in te stellen voor 
het financieren van nieuwe initiatieven voor energiebesparende maatregelen bij 
inwoners en ondernemers in de periode 2016-2020 en hiervoor een bedrag van € 
500.000,- beschikbaar te stellen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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