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Onderwerp: Bezuiniging verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. als doel is gesteld dat de gemeentelijke organisatie in 2025 energieneutraal zal zijn;
2. het de bedoeling was vanaf 2020 17 gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken;
3. hiervoor vanaf 2020 een structureel bedrag van € 200.000 per jaar benodigd is om deze 

ambitie waar te maken;
4. in de begroting van 2021-2024 het jaarlijkse bedrag is gehalveerd naar € 100.000, vanwege 

de bezuinigingen;
5. deze halvering ertoe leidt dat de geplande maatregelen pas in 2036 uitgevoerd zullen zijn;

van mening dat
1. we er naar moeten blijven streven om de doelstelling van een energieneutrale gemeentelijke 

organisatie rond 2025 te halen;
2. het wenselijk zou zijn om de planning voor verduurzaming aan te houden wanneer de 

financiën dit ook maar enigszins toelaten;
3. de gemeente het goede voorbeeld zou moeten geven richting andere pandeigenaren door 

haar eigen gebouwen te verduurzamen, helemaal gezien de aanstaande warmtetransitie;
4. bij de behandeling van de jaarrekening vaak blijkt dat er incidentele middelen beschikbaar 

zijn vanwege behaald begrotingsresultaat;
5. wanneer dit het geval is, deze incidentele middelen in te zetten om de planning voor 2021 

alsnog te realiseren;
6. in de begroting 2022 - 2025 weer de benodigde structurele middelen op te nemen,

verzoekt het college
1. de bezuiniging van € 100.000 op verduurzaming gemeentelijke gebouwen in 2021 niet te 

effectueren wanneer uit de jaarrekening blijkt dat dit met incidentele middelen gedekt zou 
kunnen worden;

2. in de begroting 2022 - 2025 bij voorkeur niet te bezuinigen op de verduurzaming van de 
gemeentelijke gebouwen en de benodigde structurele middelen van € 200.000 euro op te 
nemen zodat de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen volgens planning kan 
blijven verlopen

en gaat over tot de orde van de dag.
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