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De duurzaamheidsnota 2018 – 2022 vast te stellen;
Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2018 een budget van € 40.400,- beschikbaar te
stellen

Inleiding
De gemeente Rozendaal heeft een voorbeeldfunctie te vervullen als het duurzaamheid betreft en
daarom is nu een Duurzaamheidsnota opgesteld. De nota moet er toe leiden dat de gemeente verder
verduurzaamd. De gemeente kan het verder verduurzamen van de gehele gemeente niet alleen.
Daarvoor wil de gemeente graag de samenwerking zoeken met inwoners, bedrijven en andere
organisaties om deze verantwoordelijkheid gezamenlijk op te pakken. Een eerste stap daarvoor is al
gezet door het starten van een werkgroep duurzaamheid.
Argumenten
De gemeente Rozendaal wil zoveel mogelijk medewerking verlenen aan duurzaamheid en ziet voor
zichzelf een eenvoudig uitvoerende rol en tevens een faciliterende rol weggelegd. Door het leveren
van informatie en verbinden van markt- en adviespartijen met burgers, bedrijven en andere
organisaties kunnen vruchtbare samenwerkingsverbanden ontstaan.
Een duurzame gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de
gemeente. We leven in een participatiemaatschappij. Daarbij passen een faciliterende en prikkelende
rol van de overheid en de ontwikkeling van initiatieven vanuit inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat de overheid steeds meer een ondersteunende rol
vervult bij de ontwikkeling van duurzaamheid en aansluit bij de projecten die door inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties worden opgestart. De werkgroep duurzaamheid zal
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Het beoogde effect is een duurzame toekomst voor Rozendaal.
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In het jaar 2018 willen wij uitvoering geven aan twee aspecten waar de gemeente zelf voor kan
zorgen: Het voorzien van gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen en het gemeentehuis voorzien
van LED-verlichting (zie blz. 8 van de duurzaamheidsnota) .
Financiële gevolgen
Voor het uitvoeringsprogramma 2018 is een krediet nodig ad. € 40.400,- ( inclusief niet compensabele
BTW). Deze investering is nodig voor het aanbrengen van zonnepanelen op het gebouw van de
gemeentewerf en het gemeentehuis en het aanbrengen van LED-verlichting in het gemeentehuis.
Wij stellen voor dat bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Dekkingsplan
Na onttrekking van deze € 40.400,- resteert een bedrag van € 3.750.974,- in de Algemene reserve.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
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