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Fractie 
 

Agendapunt   Volgnummer Griffie 

PvdA    

 

 

AMENDEMENT (art. 36 RvO) 

 
Betreft:  Raadsvoorstel inzake Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen Nuth 

 

Agendapunt: 8. 
 

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 3 juli 2018 
 

Overwegende dat: 

 
 de raad van de gemeente Nuth zich in februari 2016 reeds heeft uitgesproken om de 

mogelijkheden te onderzoeken voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en dat de 

raad in de afgelopen periode meermalen geïnformeerd is over de voortgang in de onderzoeken;  
 er medio 2017 in Parijs tussen alle landen van de wereld, w.o. Nederland, een klimaatakkoord is 

gesloten;  

 er enige weken geleden overeenstemming is bereikt over een in Nederland in te voeren 

klimaatwet; 
 in PALET 3.0, deel Nuth (pag. 280) is vastgelegd, dat het groot belang is bij wijze van voorbeeld 

het gemeentelijk vastgoed stap voor stap te verduurzamen; 

 verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, mits verantwoord en economisch verantwoord 

uitgevoerd, leidt tot kostenbesparing van de energierekening van de gebruiker en de gemeente 

en bij verkoop van het betreffend vastgoed de opbrengst meestal hoger is dan de gemaakte 
kosten, inclusief de kosten voor de verduurzaming.  

 
 

Besluit: 
 
Het door het college geformuleerde ontwerp-besluit, zoals verwoord onder punt 17 van het 

raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 
- maximaal een investeringsbudget ad € 700.000,-- beschikbaar te stellen voor de 

aanbesteding, uitvoering en nazorg van de verduurzaming van de gemeentelijke 
gebouwen,  zoals verwoord in de rapportage Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen 

“Energiebesparingsonderzoek Gemeente Nuth”,  
- waarbij de verduurzaming van de brandweerkazerne Hulsberg en Elkerlyck conform 

raadsvoorstel 3 wordt uitgevoerd; 

- waarbij periodiek overleg gevoerd wordt over de fasering in de uitvoering van de 
werkzaamheden met alle gebruikers;  

- waarbij de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de voortgang in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 

  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Nuth, 29 mei 2018 
 

Fractie PvdA                     
Joost Geurts                     
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