
 
 
 

 
 

Amendement opstarten duurzaamheidsprojecten 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00702)  
opgave duurzame samenleving Woerden: 

 
De raad besluit: 
 

I. Beslispunt 1 te wijzigen waardoor het als volgt komt te luiden:  
 
1a. Kennis te hebben genomen van de ambitie en beleidskaders van de lange termijn 
actieplannen (in de concept-uitvoeringsplannen over 2018 telkens opgenomen als paragraaf 
drie) voor vier thema’s (C02 -Neutraal 2030, Circulaire Economie, Klimaatbestendig 2050 en 
Bodemdaling 2050).  
1b. Vanaf 2018 deze ambities en beleidskaders jaarlijks, voorafgaand aan de 
begrotingsbehandeling, aan te scherpen en verder te concretiseren op basis van nieuwe 
inzichten. Deze jaarlijks aangescherpte ambities en beleidskaders te gebruiken als 
vertrekpunt voor de bekostiging en uitvoering van toekomstig beleid, projecten, plannen en 
besluiten binnen de gemeente Woerden. 
 

II. Beslispunt 2 te wijzigen waardoor het als volgt komt te luiden: 
 
2a. Kennis te hebben genomen van de door de raad gevraagde concept-uitvoeringsplannen 
voor 2018 ten aanzien van de vier duurzaamheidsthema's en deze tijdens de 
begrotingsbehandeling over 2018 te gebruiken bij de besluitvorming over de incidentele 
verhoging van € 702.000, -, zoals deze nu wordt opgenomen in de begroting over 2018. 
2b. Het college op te dragen het jaar 2018 te gebruiken om de vier actieplannen concreter te 
maken en de resultaten daarvan onder meer in CO2 reductie aan te tonen. Het college 
informeert de raad voor de begrotingsbehandeling 2018 over het hiervoor noodzakelijke 
budget, inclusief onderbouwing. Dit binnen de kaders zoals omschreven onder beslispunt 3. 
 

III. Beslispunt 3 te wijzigen waardoor het als volgt komt te luiden: 
 
3. Het college op te dragen om vanaf 2018 in dit kader maximaal 10 projecten door te 
ontwikkelen (bij voorkeur projecten die geïnitieerd worden vanuit de samenleving). Het 
college informeert de raad voor de begrotingsbehandeling 2018 over het hiervoor 
noodzakelijke budget, inclusief onderbouwing van de noodzakelijkheid en het te verwachten 
resultaat. Projecten worden aan de raad aangeboden voorzien van een prijs/resultaat 
indicatie waarbij het “laaghangend fruit” eerst wordt weergegeven.  
 
VVD, Reem Bakker 
STERK Woerden, Wout den Boer 


