
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  R. Hazenkamp, Openbare Ruimte / M. Slagers, Ontwikkeling  

Onderwerp:  Strategisch project Duurzaamheid 

 

1. Aanleiding 

De aanleiding voor dit raadsmemo is het collegebesluit van 23 december jl. waarin is besloten 

om duurzaamheid niet meer aan te merken als strategisch project en duurzaamheid via de 

lijnorganisatie verder uit te voeren. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het voorjaar van 2010 is het project duurzaamheid aangemerkt als een strategisch project. 

Voor uitwerking en uitvoering van het project is een aparte projectorganisatie met stuurgroep 

en projectgroep ingesteld. Het programma duurzaamheid telt in totaliteit negentien deel0

projecten, waarvan er zeventien volledig zijn afgerond. Twee deelprojecten, namelijk de 

Energie Coöperatie Hof van Twente en duurzame woonwijk De Esch III te Markelo worden dit 

jaar afgerond. Dit is binnen de termijn (1 januari 2015) die de provincie Overijssel hanteert in 

haar subsidiebeschikking voor cofinanciering van het strategisch project duurzaamheid. Het 

college heeft voorts besloten om het restantbudget van € 55.000,0 in te zetten voor de 

realisatie van LED verlichting in het gemeentehuis. Dit draagt bij aan de uitvoering van de 

motie van D’66 van 12 november 2013, waarin het college opgedragen wordt een taakstelling 

van minimaal 10% op de energiekosten vanaf 2015 te realiseren.   

 

Buiten het strategisch project om spelen ook diverse duurzaamheidszaken, zoals de uitvoering 

van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD). De uitvoering van het MUD 

en overige duurzaamheidsvragen vallen buiten het bereik, de omvang van het strategisch 

project. 

 

Na de reorganisatie valt het onderwerp duurzaamheid onder de afdeling Ontwikkeling. In het 

kader van de reorganisatie is de functie beleidsmedewerker duurzaamheid opgesteld.  

 

Nu het strategisch project duurzaamheid grotendeels is afgerond, is het een natuurlijk moment 

om dit project nu te beëindigen en de nog lopende onderdelen over te dragen aan de 

lijnorganisatie voor verdere afronding.  

 

De overdracht van het project aan de lijnorganisatie heeft geen financiële gevolgen.  
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Het strategisch project kent een eigen budget van € 2 miljoen waarvan € 1 miljoen door de 

provincie vanuit het programma Investeren met Gemeenten, is bijgedragen.  

 

Uitvoering van het programma duurzaamheid vindt plaats binnen het daarvoor in de begroting 

(met afzonderlijke boekingsnummers) maximaal geoormerkte budget van € 2.000.000. 

Budgetten blijven, tot het moment van besluitvorming door de provincie Overijssel op het 

verzoek tot vaststelling van de ImG0beschikking, apart geregistreerd. De gemeente Hof van 

Twente moet namelijk op grond van de ImG0beschikking uiterlijk medio 2015 een financiële 

verantwoording overleggen over de besteding van middelen. De verwachting op basis van 

huidige inzichten is dat het totaalbedrag van € 2 miljoen wordt ingezet voor uitvoering van de 

deelprojecten in het programma duurzaamheid.  

 

Bijgevoegde eindrapportage bevat een korte beschrijving van het strategisch project, de 

behaalde projectresultaten, de verwachte en gemaakte kosten, de afwijkingen en wijzigingen, 

uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten en aanbevelingen vanuit het project aan de lijnorganisatie.  

 

Het afsluiten van het strategische project duurzaamheid betekent niet het einde van het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hof van Twente. Duurzaamheid is één van de 

speerpunten van het Collegeprogramma en zal de komende jaren met voortvarendheid verder 

vorm worden gegeven.   

 

 

 


