
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Maximaal rendement duurzaamheidsleningen 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr en naam):  
 

3a2 
 

Vaststellen ‘Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren’ 
 

Status: Ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.  
 

Besluit de verordening behorend bij het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst
1
 Nieuwe tekst

1
 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen  

 
 
 
 
 
Artikel 8 Afwijzen aanvraag  
Het college wijst een aanvraag af, indien:   
3. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-- of 
meer dan € 25.000 (inclusief BTW);  
 
Artikel 13  Kenmerken Duurzaamheidslening  
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel bedraagt de 
hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 
2.500,-- en niet meer dan € 25.000,-- (inclusief BTW). 
 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen  
TOEVOEGEN: 
3. Het college beperkt zich na het eerste jaar in de uitvoering  tot de 
zes duurzaamheidsmaatregelen met de grootste verwachte 
effectiviteit, gelet op de duurzaamheidsopbrengst in relatie tot de 
inspanning.                        
 
Artikel 8 Afwijzen aanvraag  
Het college wijst een aanvraag af, indien:   
3. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief 
BTW);  
 
Artikel 13  Kenmerken Duurzaamheidslening  
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel bedraagt de 
hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-- 
en niet meer dan € 10.000,-- (inclusief BTW). 

Toelichting
2 

 
Overwegende dat:  

1. Het maximale leenbedrag van EUR 25.000 er toe kan leiden dat bij het voorgestelde ‘budget’ van EUR 400.000 het bereik 
van de stimulering beperkt zou kunnen blijven; 

2. Een groter bereik ertoe kan leiden dat meer mensen (en omgeving) met duurzaamheidsmaatregelen in aanraking komen; 
3. Het niet de bedoeling is dat het leenbedrag doorslaggevend wordt om maatregelen te treffen, maar dat de regeling een 

duwtje wil geven in de goede richting; 
Voorts overwegende dat: 

4. De regeling een groot aantal maatregelen potentieel beoogt te ondersteunen, terwijl de verhouding tussen opbrengst in 
termen van duurzaamheid (CO2 vermindering, waterzuivering) en inspanning uiteenloopt; 

5. Beperking van het aantal mogelijke maatregelen kan leiden tot een doelmatiger aanwending (prioritering) van middelen 
en inspanning met het oog op zo groot mogelijke duurzaamheidsopbrengst; 

6. In het eerste jaar ervaring opgedaan wordt met de wijze waarop in Gooise Meren gebruik gemaakt gaat worden met 
duurzaamheidsleningen en het College daarbij keuzemogelijkheden nog niet te zeer wil beperken. 

 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart (VVD) 

1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt. 
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren 


