
 

 

Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch 

          ’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2019   

Schriftelijke vragen m.b.t. kwartaalbericht duurzaamheid 

Geacht College, 

In de gemeente gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. We zien dit onderwerp 

vrijwel iedere raadsvergadering weer terugkeren op de agenda en er zijn de afgelopen tijd 

ook veel voorstellen aangenomen die te maken hebben met duurzaamheid, zoals;  

 

- Het bestuursakkoord 

- Nota duurzaam ‘s-Hertogenbosch 

- Bereikbaarheidsstrategie 

 

En  er komen ook nog mooie plannen aan zoals;  

- Nota duurzame mobiliteit 

- Schone luchtakkoord 

- Enz. 

 

Veel van de kaders die daarin gesteld worden leiden tot het uitvoeren van plannen die de 

gemeente duurzamer en groener maken. Als Raad horen we dit echter niet allemaal, omdat 

veel van de gestelde doelen gehaald worden in de uitvoering door het college. Hierdoor 

hebben we als Raad niet goed zicht op de dingen die er gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er 

regelmatig bespreeknotities worden opgesteld of schriftelijke vragen worden gesteld over 

zaken die al door het college zijn opgepakt. GroenLinks en D66 denken dat we hier als Raad 

eerder bericht over moeten krijgen en niet alleen na het indienen van vragen of een notitie.  

 

Ook in het sociaal domein is veel van wat er gebeurt uitvoering door het college. Hiervan 

krijgen we als Raad ieder kwartaal een bericht met de stand van zaken. GroenLinks en D66 

denken dat een dergelijk kwartaalbericht ook op het gebied van duurzaamheid een goed 

idee is. Hierbij kunnen de vastgestelde uitgangspunten in de nota duurzaam ’s-

Hertogenbosch leidend zijn om te laten zien wat er allemaal gebeurt.  

 

1. Is het college bereid om de Raad, net zoals in het sociaal domein, ieder kwartaal te 

informeren over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het beleidskader 

Duurzaam ‘s-Hertogenbosch? 

 

Daarnaast heeft het college toegezegd dat er een Duurzaamheidsverslag gaat komen, zodat 

duidelijk is welk effect de genomen maatregelen hebben.  

2. Kan het college aangeven wanneer we het eerste Duurzaamheidsverslag kunnen 

verwachten? 
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