Amendement
Onderwerp amendement:

Verrekenen OOO budget Energietransitie

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-82

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
concept
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. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
2.2 Voorstellen Perspectiefnota
Energietransitie (p9)
De verwachting is dat het Rijk (structurele) middelen aan
gemeenten zal toekennen om deze nieuwe taak uit te kunnen
(blijven) voeren. Omdat hier op dit moment nog geen
duidelijkheid over is, wordt een incidenteel budget gevraagd van
€200.000 in 2022.

Nieuwe tekst
De verwachting is dat het Rijk (structurele) middelen aan
gemeenten zal toekennen om deze nieuwe taak uit te kunnen
(blijven) voeren. Omdat hier op dit moment nog geen
duidelijkheid over is, wordt een incidenteel budget gevraagd
van €200.000 in 2022.
Wanneer er middelen van het Rijk beschikbaar komen
worden deze in mindering gebracht op het OOO
Energietransitie budget van € 200.000 (zijnde het maximaal
budget voor deze taak).
De door deze vermindering vrijkomende middelen en indien
toegestaan de rijksmiddelen die de € 200.000 te boven
gaan, worden besteed aan nader te bepalen ambities
waarvoor nu nog geen dekking is.
Wanneer daarnaast ook nog middelen bestemd voor de
Energietransitie uit 2021 niet volledig op worden gemaakt,
worden deze niet doorgeschoven naar het Energietransitie
budget van 2022, maar worden deze besteed aan nader te
bepalen ambities zonder dekking.

Toelichting2
Overwegende dat:
1. Het de voortzetten van de Energietransitie van groot belang is om de gestelde klimaat doelen op tijd te kunnen halen
2. Hier een budget van 200.000 euro noodzakelijk voor is in 2022
3. Het zeer waarschijnlijk is dat er vanuit het Rijk budget vrijkomt, maar dit nog niet zeker is
4. Er in voorgaande jaren steeds budget is overgebleven en doorgeschoven naar volgende jaren
5. Met dit amendement de 200.000 euro voor continuering van de Energietransitie zeker gesteld is, en dit mogelijk meer zal zijn
wanneer de bijdrage van het Rijk hoger is dan 200.000 euro en deze niet voor een ander doel dan de Energietransitie ingezet
mag worden
6. Er met dit amendement echter mogelijk ook budget vrijkomt voor andere belangrijke ambities, waar op dit moment geen
middelen voor beschikbaar zijn, in plaats van dat dit budget wordt opgeteld bij de 200.000 of wordt toegevoegd aan de
Algemene Reserve
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