
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  4 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  Martin Slagers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Budget duurzaamheid 2015 

 

1. Aanleiding 

In de begrotingsvergadering van 11 november as. wordt uw Raad gevraagd om € 500.000 

incidenteel budget beschikbaar te stellen voor duurzaamheid. Er is o.a. door D66 om een 

onderbouwing gevraagd van het beschikbaar te stellen budget.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Wij zijn voornemens om het budget in te zetten voor: 
1. Het opzetten van een lokaal energiebedrijf. Wij zijn bezig met een zoektocht, in 

samenwerking met Energie Cooperatie Hof van Twente(ECHT) en Cogas en lokale 
ondernemers om te komen tot een lokaal energiebedrijf. Doel hiervan is een duurzamere 
gemeente en het aanbieden van een stabiele stroomprijs voor onze inwoners. Wij willen 
graag (een groot deel van) van het budget hiervoor inzetten met     de bedoeling dat er 
een multiplier-effect tot stand wordt gebracht. De zoektocht willen wij graag gezamenlijk 
met uw Raad voeren en zullen u dan ook over de nadere invulling op de hoogte blijven 
houden.  

2. Om als gemeente het goede voorbeeld te geven willen wij onze gemeentelijke gebouwen 
gaan verduurzamen(plaatsen zonnepanelen, zonnecollectoren e.d., energiebesparende 
maatregelen. Hiervoor is het budget “voorziening groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen” niet toereikend en zal er derhalve extra budget benodigd zijn. 

3. Voor uitvoering van het in 2014 vastgestelde meerjaren uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid(MUD) is alleen voor 2014 budget beschikbaar gesteld en niet voor 
volgende jaren. 

3. Conclusie 

Kennisnemen van bovenstaande informatie. 


