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AMENDEMENT 2021-07-15b
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0003116
Onderwerp: € 100.000 voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de perspectiefnota van vorig jaar aangekondigd was dat het college voornemens was om
het budget voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen te halveren door hier € 100.000
euro per jaar op te bezuinigen;
2. de raad bij de programmabegroting van vorig jaar een motie heeft aangenomen om deze
bezuiniging niet door te voeren;
3. in het traject van verzachten van de bezuinigingen € 100.000 beschikbaar is gekomen voor
het voorkomen van deze bezuiniging voor het jaar 2022;
4. het college per motie is verzocht om de bezuiniging van € 100.000 voor het jaar 2021 niet
door te voeren wanneer dit gedekt zou kunnen worden uit het jaarresultaat,
van mening dat
1. de gemeente het goede voorbeeld moet geven door haar eigen gebouwen te verduurzamen;
2. gezien het resultaat van de jaarrekening de geplande verduurzaming van gemeentelijke
gebouwen door kan gaan;
3. het jaarresultaat van 2020 toereikend is om incidenteel € 100.000 te bestemmen voor
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen;
4. in de programmabegroting die we in het najaar behandelen weer gewoon structureel budget
opgenomen moet zijn om het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen volgens
planning te laten verlopen, ook voor de jaren 2023 en verder,
Besluit de jaarstukken 2020 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat de bestemming van
het jaarresultaat wijzigt, met ingevoegd sub b:
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2020 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 5.910.662 voor sub a als effect voortvloeiend uit de
coronapandemie, voor sub b voortvloeiend uit dit amendement, voor sub c conform
bestendig beleid als volgt te bestemmen:
a. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk ICT bestuursdienst € 500.000
b. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk verduurzaming gemeentelijke
gebouwen € 100.000
c. Het overige toevoegen aan de reserve beleidsplan.
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