
 

 

 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Uitvoering lokale energie-transitieplannen direct volledig opstarten. 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door CDA, Hart voor Veldhoven, GBV, GroenLinks/PvdA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025 

Programma Programma 7.06  en 7.10    

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022 

 

Kennis genomen hebbend van: 

 Het feit dat het voor de instandhouding van de leefbaarheid op aarde voor de huidige 

en toekomstige generaties van groot belang is om de opwarming van de aarde tot 

1,5 0 C te beperken   

 Het feit dat de CO2  uitstoot hierin een belangrijke rol speelt en drastisch moet 

worden teruggebracht 

 De verplichtingen voortvloeiend uit de Klimaatwet om de uitstoot van fossiele 

brandstoffen met 50% te verminderen t.o.v. het peiljaar 2019 

 De voornemens van het college in de programmabegroting 2023-2026 7.06 blz. 66 – 

67 zoals onder meer de buurtgerichte aanpak 

 En het voornemen van het college zich in te zetten voor een gedragen en 

rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners zoals verwoord in de 

programmabegroting 2023 -2026 7.10 blz. 68 

 

overwegende dat: 

 De klimaatveranderingen onomkeerbaar dreigen te worden met alle gevolgen voor 

de volgende generaties 

 Gezien de huidige energiecrisis versnelling van de aanpak noodzakelijk is 

 Langer uitstel door het vertraagd uitvoeren van deze waardevolle plannen niet 

verantwoord is 

 De kennis en het organiserend vermogen op individueel niveau bij veel mensen 

ontbreekt 

 De noodzakelijke investeringen voor isolatie en nieuwe verwarmingssystemen zonder 

of met minder uitstoot niet door alle doelgroepen kunnen worden opgebracht 

 Voor wijkplannen de gemeente een belangrijke regie voerende taak heeft en daar al 

een aantal stappen in heeft gezet en vervolgstappen wil en moet maken 

 Slechts een deel van de plannen doorgang kan vinden met de in de begroting 

gereserveerde gelden 

 Het Rijk geld toegezegd heeft om klimaatplannen uit te voeren maar nog niet 

duidelijk is wanneer dit geld daadwerkelijk beschikbaar is 

 Er in 2023 € 2.144.000,-  waarvan € 1.190.000,- nodig is voor structurele 

personeelskosten naast incidentele kosten voor verschillende projecten verlaging 

energieverbruik bij huishoudens met energiearmoede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.094 als volgt te wijzigen: 

1. De benodigde gelden over 2023 direct beschikbaar te stellen. Door de te 

verwachten rijksbijdrage van € 801.231,- voor te schieten en uit de 

reserves te betalen boven de reeds gereserveerde bedragen. 

2. Door in de meerjarenplanning ook over de jaren 2024 en 2025 rekening te 

houden met de structurele kosten. 
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