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M OTI E : Vie rjaa rl ij kse a ctua I isatie- en verantwoord i ngscycl us

duurzaamheidsbeleid
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De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 en 11 november 2Ot9

Constaterende dat:

Een breed en samenhangend duurzaamheidsbeleid op het gebied van wonen,
mobiliteit, groen, lucht, water en biodiversiteit nodig is om als stad onze bijdrage te
leveren aan de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken

Dit beleid moet leiden tot een 'duurzaamheidsagenda' die in een gezamenlijke
inspanning van en met uitvoeringspartners, organisaties, bedrijfsleven en inwoners
wordt uitgevoerd
De opgave naar duurzaamheid groot is, dit in tegenstelling tot het beschikbare
budget, en er dus concrete en realistische keuzes nodig zijn

Van mening dat:

Draagvlak voor het duurzaamheidsbeleid van cruciaal belang is en iedereen daarom
goed geïnformeerd moet worden over wat er gebeurt, wat de prioriteiten, keuzes en

resultaten zijn en wat men zelf kan bijdragen aan de doelstellingen
Het daarom van belang is dat snel duidelijk is waar een nieuw college en een nieuwe
raad op willen inzetten in een nieuwe raadsperiode
Een vierjaa rlijkse actualisatie- en verantwoordi ngsscyclus met twee
overwegingsmomenten aan begin en eind duidelijkheid verschaft over wat de
prioriteiten zijn van een nieuw college en een nieuwe raad en welke resultaten aan

het einde van de rit zijn geboekt
Raad en college in de nieuwe raadsperiode daarmee dan weer snel verder kunnen

Verzoekt het college om:

a

Een vierjaarlijkse actualisatie- en verantwoordingsscyclus in te stellen, waarbij aan

het begin van iedere raadsperiode binnen een half jaar het actieplan Duurzaam &
Groen wordt geactualiseerd en aan het eind van iedere raadsperiode de balans wordt
opgemaakt
jaarlijks via een beknopte tussenrapportage te laten zien wat er is gedaan en bereikt
en of we op duurzame kbers liggen

a

a

a

a

o

a

a

a

Ma ldt, PvdA

ani, D66 Zoetermeer

Ígq^
lan Wi

,sP
rmeer

d

Esmae

eer

l(l0.a5 *J^e CDft


