
 
AMENDEMENT 

 
 

 
Voorstel nr.                                        Programmabegroting 2015 
 

 
Onderwerp:                      Meerjarig Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) 
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 11 november 2014 
 

 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 

 in de begroting 2015 voor het MUD een bedrag van € 113.000 op te nemen in plaats van  
€ 500.000, e.e.a. conform de toelichting bij de begroting 2014; 

 in de begroting 2015 een post PM op te nemen voor het MUD en z.s.m. met een goed onderbouwd 
voorstel te komen voor meerjarige invulling en dekking daarvan. 
 

 

 
Toelichting: 
 
De Gemeenteraad heeft op 17 december 2013 het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) 
vastgesteld. Bij de begroting 2014 en de toelichting daarop naar aanleiding van vragen, is uitgegaan van 
een raming van kosten van gemiddeld ca. € 113.000. Voor 2014 is dit bedrag opgenomen in de begroting. 
Voor de daaropvolgende jaren gold dat het nieuwe College en de nieuwe Raad een nadere afweging over 
het te voeren duurzaamheidsbeleid konden maken. 
 
In de programmabegroting 2015 is een bedrag opgenomen van € 500.000.  
De onderbouwing van de in te zetten middelen bij de begroting 2015 komt niet overeen met de 
beantwoording van de vragen over de kosten van het MUD bij de begroting 2014 terwijl het nog steeds om 
hetzelfde MUD gaat. In het verleden is er bewust voor gekozen zonnepanelen voor het gemeentehuis en 
gemeentelijke gebouwen NIET te financieren uit de gelden voor het duurzaamheidsproject.  
 
Duurzaamheid is één van de speerpunten van het Collegeprogramma. Een meerjarig 
uitvoeringsprogramma duurzaamheid vraagt om meerjarige duurzame budgettering en onderbouwing 
daarvan. 
 
Gelet hierop is het niet passend voor het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid éénmalig geld 
uit de Algemene Reserve te halen terwijl de onderbouwing daarvan niet aansluit bij eerdere beantwoording 
van vragen over benodigde inzet van middelen. Reden waarom het amendement als hiervoor beschreven 
wordt ingediend. 
 
 

 
Ondertekening en naam: 
Namens de D’66 fractie: 
 
A. Olde Reuver of Briel 
 
 

 
 


