
Stemming, d.d. 2 7 JUNI 2017
Q aangenomen

V: Q verworpen

ū overgenomen 

pļ ingetrokken vóór stemming 

de grifllef

--------------------------JúX----------------

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stuknummer: 17.035196

Motie voor de raadsvergadering van
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Onderwerp : Nota van uitgangspunten

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 27-06-2017

Overweging/constatering:
dat U van Schagen een duurzame gemeente wil maken door continue inzet op 
milieu, klimaat en energie;
dat energiezuinige woningen bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen van de gemeente;
dat de Energielabelatlas voor de gemeente Schagen nu het volgende beeld te zien 
geeft:
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Toelichting:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken (art. 1 onder f. Reglement van orde raad(RvO)
Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schríftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend, (art. 36, tweede lid RvO).



dat in de VNG brochure 'Gezamelijke investeringsagenda van gemeenten, 
provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017’ de volgende bijdrage 
voor gemeenten wordt beschreven:
Gemeenten stimuleren particuliere eigenaren en huurders tot energiebesparing. Dit 
gebeurt door middel van lokale energieloketten, communicatiestrategie en 
voorlichting voor en door inwoners, ondersteuning bij burgerinitiatieven, versnelde 
procedures, en (voor)financieríngsmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen. 
dat er met Wooncompagnie prestatieafspraken zijn gemaakt voor 
energielabelverbetering, waarbij geldt dat voor het totale woningbezit van 
Wooncompagnie in 2022 het gemiddelde energielabel B is en dat er in de gemeente 
Schagen geen woningen resteren met het energielabel E, F of G

Verzoek:
om in de begroting 2018 zodanige stimuleringsmaatregelen op te nemen, dat voor 
alle woningen in particulier bezit een energielabel B voor 2022 redelijkerwijs haalbaar 
wordt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:

Om de gemeentelijke, landelijke en de, in Parijs afgesproken, mondiale klimaatdoelstellingen 
te kunnen halen zullen de maatregelen, die hiervoor in onze gemeente zijn genomen, 
uitgebreid en geïntensiveerd moeten worden. Zodat de gemeente Schagen niet alleen kan 
bijdragen aan het geluk van de huidige inwoners, maar ook aan het geluk van de generaties 
die na ons komen.

Naam/fractie/handtekening 
Merieke Bredewold
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