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MOTIE 2021-07-16d

Onderwerp: Voldoende menskracht voor uitvoering klimaatakkoord

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Raad voor Openbaar Bestuur onderzoek heeft laten doen naar de extra uitvoeringslasten 

voor decentrale overheden als het gaat om uitvoering van het Klimaatakkoord;
2. uit dit onderzoek blijkt dat middelgrote gemeenten hier gemiddeld 17 tot 19 fte extra voor 

nodig hebben, verspreid over de organisatie (in NOP waarschijnlijk minder);
3. het hier gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals RES en de Warmtetransitie, welke in 

de perspectiefnota staan benoemd als ‘onvermijdbare ontwikkelingen’;
4. in de perspectiefnota staat dat er in 2022 incidenteel een programmamanager wordt ingezet, 

maar deze weer verdwijnt als er vanuit het Rijk geen duidelijkheid komt over structurele 
middelen,

van mening dat
1. het onwenselijk zou zijn als de energietransitie vertraagt door gebrek aan menskracht;
2. we er op in zouden moeten zetten dat het aantal fte dat we binnen de gemeente beschikbaar 

hebben voor duurzaamheid meegroeit met de taken die we uit te voeren hebben;
3. we voor de uitvoering van de Wijkuitvoeringsplannen voor het gasloos maken van de 

gebouwde omgeving alleen al 2 fte per wijk nodig zullen hebben;
4. er een dreigend tekort aan personeel is, doordat alle gemeenten nu aan het werven zijn;
5. het Rijk met voldoende financiële middelen moet komen voor de uitvoeringskosten van het 

klimaatakkoord (randvoorwaarde VNG) maar we hier niet op moeten wachten, gezien de 
onzekerheden over verdeling, voorwaarden en tijdstip dat hier duidelijkheid over komt,

verzoekt het college
1. structurele ruimte in de begroting op te nemen voor een programmamanager

en gaat over tot de orde van de dag.
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