
MOTIE VAN HET RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), TJALKE ALKEMA (CHRISTENUNIE) 

EN BJORN ROS (D66/GROENLINKS) INZAKE INSTELLEN DUURZAAMHEIDSFONDS 

  

Voorgesteld: 14 april 2016 
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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, BBVnr. 1052095, agendapunt 2, over het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk; 

 

overwegende dat: 

1. in de bijlage ‘Beleid’ bijgevoegd bij het Integraal Accommodatie Plan gesproken wordt over de 

mogelijkheid van een Duurzaamheidsfonds ten behoeve van alle sportverenigingen en het aanbieden 

van een energiescan; 

2. in dezelfde bijlage ook wordt aangegeven dat de grote integrale strategische versnelde transitie ten 

aanzien van duurzaamheid nog niet in gang is gezet; 

3. gesproken wordt over een regionaal ELENA plan om duurzaamheidsinvesteringen te bevorderen, 

waarbij de drempelbedragen van het regionale plan voor organisaties en verenigingen hoog kunnen 

zijn, en nu nog niet alle sportverenigingen meegenomen zijn; 

4. organisaties, verenigingen en scholen aangegeven hebben in duurzaamheid te willen investeren 

maar tegen financiële en administratieve beperkingen aan te lopen; 

5. organisaties, verenigingen en scholen door het investeren in duurzaamheid de operationele kosten 

structureel kunnen verlagen wat positief bijdraagt aan het financieel gezond blijven, en behoud van 

voorzieningen, ook tegen het licht van de lokale vergrijzing en de landelijke trend van 

bevolkingskrimp; 

 

is van mening dat: 

1. de transitie ten aanzien van duurzaamheid versneld kan worden wanneer de doelgroep van een in te 

stellen Duurzaamheidsfonds ten behoeve van sportverenigingen wordt uitgebreid, zodat ook andere 

organisaties, verenigingen en scholen gebruik kunnen maken van een revolverend 

Duurzaamheidsfonds.  

2. een verbreding van de doelgroep van het fonds meewerkt aan onze gezamenlijke ambities en 

doelstellingen, zoals de reductie van de CO2-uitstoot. 

  

verzoekt het college om: 

a. rond de begroting 2017 aan te geven op welke wijze en op welke termijn in Ridderkerk een 

revolverend Duurzaamheidsfonds actief kan worden; 

b. in de overweging ook samenwerking met en inleg van andere partijen te betrekken en te 

onderzoeken en inzichtelijk te maken welke mate van verbreding van de doelgroepen haalbaar is; 

c. in het voorstel te betrekken op welke wijze dit fonds een brugfunctie kan vervullen ten aanzien van 

het voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van landelijke subsidies; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

De raadsleden, 

 

  

Arianne Ripmeester, PvdA     Tjalke Alkema, ChristenUnie     Bjorn Ros, D66/GroenLinks 

  

  

Ingetrokken in de vergadering van 14 april 2016 


