
 
 
Amendement 1 

 

Hop met de geit deel 2 
 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 8 november 2018,  
 

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018, bij 

agendapunt 7,  Beleidsbegroting 2019 gemeente Wijdemeren. 

 

Overwegende dat: 

- het klimaatprobleem, specifiek de opwarming van de aarde, acuut is en aangepakt dient te 

worden, conform het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015; 

- steeds duidelijker wordt dat de opwarming van de aarde een feit is en dat deze gepaard gaat met 

heftige regenbuien, lange periodes van droogte, vermindering  van biodiversiteit en een sterke 

afname van het aantal insecten en vele andere dierensoorten; 

- in het Bestuursakkoord 2018-2022 besloten is dat jaarlijks een bedrag van €30.000,- ter 

beschikking wordt gesteld voor duurzame investeringen;  

- tezamen met de in de vorige raadsperiode vastgestelde middelen van €60.000,- er nu €90.000,- 

euro per jaar beschikbaar is voor duurzaamheid; 

- de wethouder Duurzaamheid  aangegeven heeft eind 2018 met een 'duurzaamheidsagenda' te 

komen met te ondernemen acties en activiteiten; 

-  genoemd bedrag van €90.000,- erg laag is, gezien de problematiek waar wij in Nederland mee te 

maken hebben en schril afsteekt bij de investeringen in de ons omliggende gemeenten in het 

Gooi (en daarbuiten); 

- er dus een aanzienlijk risico is dat de wethouder onvoldoende middelen heeft om dat wat nodig 

is uit te kunnen voeren; 

- zelfs de rechter recent diverse malen heeft aangegeven dat de overheid een belangrijke taak 

heeft in de zorg voor een gezonde leefomgeving van haar inwoners;  

- het dus belangrijk is dat de wethouder financieel voldoende armslag heeft. 

 

Besluit: 

de begroting van 2019-2022 vast te stellen, met dien verstande dat daarin volgende wijziging wordt 

opgenomen:  

Het positieve saldo van de beleidsbegroting 2019 ad €120.000,- wordt toegevoegd aan programma 

6, 'Natuur en milieu', product 474001 (algemeen milieubeleid). 

 

Wijdemeren, 8 november 2018  

 

fractie PvdA/GroenLinks 

Sandra van Rijkom 

Stan Poels  


