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JOSSRaadsinformatiememo 

Uitvoeringsagenda programma duurzaamheid en voortgangsrapportage. 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp

maandag 17 oktober 2022 

22.807011 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

J.J. Heddes 

Jos Schellevis 

Raadsinformatiememo Uitvoeringsagenda programma duurzaamheid en 

voortgangsrapportage. 

Geachte dames en heren, 

In uw raadsvergadering van 5 juli 2022 heeft u een motie aangenomen waarin het college wordt 

opgeroepen om de uitvoeringsagenda van het programma Duurzaamheid te actualiseren en bij te 

houden. En in de uitvoeringsagenda toe te voegen waarin staat wat een deelprogramma, project of 

activiteit op gaat leveren of bij gaat dragen aan de doelen die we hebben op het gebied van 

Duurzaamheid, zodat inzichtelijk wordt of dit het gewenste resultaat op heeft geleverd. Dit twee 

keer per jaar voor te leggen aan de oordeelsvormende vergadering. 

Door middel van bijgevoegd overzicht geeft het college gehoor aan uw oproep, zodat u dit kunt 

agenderen in uw oordeelsvormende vergadering.  

Er is voor gekozen om de uitvoeringsagenda 1 op 1 te koppelen aan de activiteiten zoals 

genoemd in de door u nog vast te stellen begroting 2023 (wat willen we daarvoor doen). De 

begroting is gebaseerd op het duurzaamheidsprogramma en het coalitieakkoord. Hierdoor 

zullen de rapportages in de planning en control cyclus van de gemeente en deze 

uitvoeringsagenda goed op elkaar aansluiten. Deze rapportage geeft echter extra informatie over 

deelactiviteiten, beoogde resultaten, bereikte resultaten en de planning van college- en 

raadsbesluiten. We zijn voornemens deze rapportage twee keer per jaar - in juni en november - 

aan de gemeenteraad te verstrekken.  De rapportage bevat een aantal activiteiten die nog niet 

gepland staan. Deze zullen in een latere fase van de coalitieperiode worden gestart.

Wij hebben deze rapportage zo opgezet zodat deze compact en overzichtelijk is en deze met 

minimale inspanning kan worden gemaakt. Wij kiezen er ook voor zoveel mogelijk gebruik te 

maken van reeds beschikbare metingen, omdat het opzetten van nieuwe metingen vaak 

tijdrovend is en niet bijdraagt aan de vergelijkbaarheid met landelijke ontwikkelingen. Als er 

aanvullende behoefte aan informatie is, dan kunnen wij deze informatie verstrekken, mits 

voorhanden.  

Wij hopen dat we er in geslaagd zijn om een overzichtelijke en informatieve rapportage aan u te 

verstrekken en we zijn benieuwd naar uw reacties.  
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Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

Hans Heddes 

Leeswijzer van de rapportage: 

In de rapportage treft u het volgende aan : 

- In de bovenste regels onder de oranje regel "algemene doelen" wordt een beperkt aantal 

resultaten weergegeven uit de landelijke klimaatmonitor. Daaronder wordt per programmalijn 

gerapporteerd. Elke programmalijn (6 in totaal) wordt genoemd in een gekleurde regel.  

- In kolom 1 is een compacte naam genoemd van de hoofdactiviteit.  

- In kolom 2 staan de letterlijke teksten uit de begroting 2023 zoals beschreven onder  "Wat gaan 

we doen".  Hierdoor is een koppeling met deze rapportages en de P&C cyclus gemaakt.  

- In kolom 3 is de voortgang kort en bondig gerapporteerd.  

- In kolom 4 kunnen deelactiviteiten worden genoemd die deel uit maken van een 

hoofdactiviteit.  

- In kolom 5 is de  monitoring benoemd. Als het beoogd resultaat  een collegevoorstel of 

raadsvoorstel is, bijvoorbeeld het vaststellen van een beleidsdocument, dan wordt in deze kolom 

aangegeven of  een college of raadsvoorstel wordt gemaakt. De kolommen 7 en 8 zijn dan grijs 

geblokt.   

- In kolom 6 is het beoogd resultaat genoemd en/of zo mogelijk de geplande maand of kwartaal 

indien het resultaat een voorstel betreft.  

- In kolom 7 is de gemeten waarde van de monitor weergegeven. Er worden maximaal 4 waarden 

getoond. Dit kan gewenst zijn als er een trend waargenomen kan worden. 

- In kolom 8 is de meetdatum vermeld behorende bij de gemeten waarde van kolom 7. 


