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Amendement: STRUCTUREEL VOLDOENDE BUDGET VOOR DUURZAAMHEID
Corsanummer:

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

ZOMERNOTA 2021

Stelt het volgende amendement voor:

• In de begroting structureel minimaal €500.000 op te nemen voor het realiseren van onze energie- en klimaatdoelen uit o.a. de 
RES / energievisie, of zoveel meer als het Rijk aan extra middelen aan de gemeente ter beschikking stelt voor de uitvoering van 
de klimaat- en energieopgaven;

Toelichting:

• De energie- en klimaattransitie de grootste opgave is waar onze gemeente ooit voor heeft gestaan;

• De gemeente als doel heeft gesteld dat in 2030 minimaal 8%-punt meer duurzame energie binnen de gemeentegrenzen wordt 

opgewekt dan in 2018, en tevens als doel heeft gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn;

• De gemeentelijke doelen niet vrijblijvend zijn, maar ook zijn vastgelegd in o.a. het landelijke klimaatakkoord, Europese en 

Wereldwijde klimaatafspraken;

• In de zomernota slechts incidenteel voor 2022 (extra) budget voor duurzaamheid is opgenomen, en voor de jaren daarna 

vooralsnog geen middelen beschikbaar worden gesteld;

• Er ca. 60 fte aan ambtelijke inzet nodig is om na het vaststellen van de energievisie ook daadwerkelijk voldoende projecten te 

kunnen realiseren om onze energiedoelen te bereiken;

• De energie- en klimaattransitie de komende decennia structureel aanzienlijke inzet van de gemeente vereisen;

• Het onmogelijk is om onze klimaatdoelen te realiseren als we niet voldoende middelen en ambtelijke capaciteit beschikbaar 

kunnen stellen;

• Daarom in de begroting ook structureel middelen voor klimaat- en energiebeleid dienen te worden opgenomen;

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

1. Punten 6 en verder uit het raadsvoorstel te hernummeren tot 7 en verder;

2. Een nieuw punt 6 aan het dictum van het raadsvoorstel toe te voegen dat luidt:


• “a. In de nadere uitwerking van de gemeentebegroting 2022-2025 structureel minimaal €500.000 op te nemen voor het 
realiseren van onze energie- en klimaatdoelen uit o.a. de RES / energievisie, of zoveel meer als het Rijk aan extra middelen 
aan de gemeente ter beschikking stelt voor de uitvoering van de klimaat- en energieopgaven;


• b. Indien de gemeente geen extra middelen van het Rijk ontvangt, voor €500.000 dekkingsvoorstellen te zoeken binnen het 
programma Duurzaam Wonen, Leven en Werken;”

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

R. Wessels

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 5 juli 2021

De griffier,


