
 

Motie duurzaamheid, opdracht voor gewijzigd voorstel 

De gemeenteraad van Woerden in haar beraadslaging bijeen op 22 juni 2017, gehoord de 

beraadslaging in de commissie Ruimte op 8 juni 2017, 

Constaterende dat: 

1. Het raadsvoorstel Opgave duurzame samenleving (17R.00241) in de huidige vorm niet 

kan rekenen op de steun van de raad; 

2. Het college hierom opdracht heeft gekregen om in september een gewijzigd voorstel voor 

te leggen aan de raad; 

3. De raad heeft uitgesproken de ambitie te hebben om in 2030 een klimaatneutrale 

gemeente te zijn, 

Overwegende dat: 

1. Er een brede maatschappelijke betrokkenheid is met betrekking tot het onderwerp 

duurzaamheid en de opgave waarvoor de gemeente staat; 

2. Het College door de richtinggevende uitspraak van de raad helderheid verkrijgt over de 

gewenste opzet van het voorstel dat in september aan de raad wordt voorgelegd, 

Besluit: 

1. Het college te vragen de afspraak na te komen om de opmerkingen uit de commissie te 

verwerken en tijdig een gewijzigd stuk aan te leveren ter bespreking in de commissie 

Ruimte van september; 

2. Het college hierbij het volgende kader mee te geven: 

a. Bij het uitwerken van de plannen dient een aanpak bottom up, vanuit de 

samenleving te worden gekozen, de voorliggende top down aanpak wordt 

losgelaten. 

b. Concreter wordt uitgewerkt welke maatregelen in 2018 worden genomen, welke 

CO2-reductie per maatregel wordt gerealiseerd en welke mechanismen het 

college heeft voor sturing en beïnvloeding van wat wordt beoogd; 

c. De inzet van middelen wordt meer in balans gebracht met de wens van de raad 

om meer in te zetten op werkbudget en minder op ambtelijke uren (hierbij wordt 

tenminste 50% ingezet als werkbudget), de gekozen verdeling wordt gemotiveerd; 

d. Voorrang wordt gegeven aan het actieplan CO2-neutraal 2030, conform de 

uitspraak van de raad; 

e. De samenhang met de andere doelen, uren en middelen van de gemeente en 

van stakeholders wordt in kaart gebracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/08-juni/20:00/17r-00241-rv-opgave-duurzame-samenleving-merged-1.pdf

