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PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 
 

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid  

  Volksgezondheid 

  Riolering 

  Afval 

  Milieubeheer 

  Begraafplaatsen en crematoria 

 

 
    

 

 

Onderwerp: Op peil brengen formatie duurzaamheid  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 54450000 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

Investeringsbedrag   N.v.t. 

Afschrijvingstermijn   N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 224 224 224 224 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 224 224 224 224 



-  

Algemene toelichting 

Op basis van de evaluatie van Overmorgen (Quick Scan, 
september 2019) is geconstateerd dat er 3,45 fte extra 
benodigd is om alle duurzaamheidsdoelstellingen te 
bereiken boven de huidige formatie van 1 fte. Het onderzoek 
van Overmorgen is gericht op doelstellingen op het gebied 
van energie en klimaat en omvat hiermee de belangrijkste 
duurzaamheidstaken. 
Het college heeft besloten om 2,45 fte extra toe te voegen 
aan de huidige structurele formatie van 1 fte wat betekent 
dat we extra formatie hebben voor 
duurzaamheidsdoelstellingen maar niet alles kunnen 
uitvoeren uit de evaluatie van Overmorgen omdat de 
evaluatie uitgaat van een toevoeging van 3,45 fte in plaats 
van 2,45 fte die nu wordt voorgesteld aan de raad.  
  
Dit betekent dat de meeste activiteiten volgens planning 
uitgevoerd kunnen worden maar dat er een aantal taken 
voor het onderdeel energietransitie (inrichten fysiek loket, 
communicatie over bewustwording), klimaatadaptatie 
(uitvoeren klimaatdoelstellingen binnen alle projecten)  en 
een aantal organisatorische zaken (opzetten 
energiemanagement) naar achteren zullen schuiven. 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

De coalitie handhaaft de doelstelling vastgelegd in de 
duurzaamheidsagenda 2015-2020(21). Het college heeft de 
raad aangegeven de uitvoering op onderdelen te zullen 
intensiveren. Daarnaast hebben gemeente van het Rijk een 
regierol gekregen in de energietransitie. Dit vraagt een 
fikse gemeentelijke inspanning op het gebied van o.a. het 
stimuleren en faciliteren van energiebesparing, advisering 
van woningeigenaren, opstellen van Regionale 
energiestrategie, Transitie visie warmte, Regeling Reductie 
Energie en wijkuitvoeringsplannen etc. 
Het Rijk heeft inmiddels niet-structurele middelen aan de 
gemeente toegekend. Deze middelen zijn bedoeld om in te 
zetten voor onder andere communicatiekosten, 
stimuleringsacties en externe expertise, dus niet voor de 
structurele werkzaamheden. 

 

 

 


