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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022;

overwegende dat:

1. Ridderkerk stevige duurzaamheidsambities heeft, waaronder een vermindering van de CO2 
uitstoot met 49% in 2030, hetgeen neerkomt op totaal 130.000 ton per jaar;

2. de cijfers van CO2 uitstoot over 2017 nog niet bekend zijn; 
3. In 2015 in Ridderkerk een besparing is bereikt van een uitstoot van 22.000 ton CO2;
4. het Klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord een stevige ambitie kennen op het gebied 

van duurzame energie en de energietransitie; 

is van mening dat:

a. een energietransitie noodzakelijk is om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen; 

b. gemeenten een groot aandeel hebben in de uitvoering van de nationale en internationale 
duurzaamheidsambities; 

c. inwoners, VvE's en andere woningbezitters graag hun woningen beter zouden willen
isoleren, van het gas af willen en zonnepanelen willen, maar niet allen over de benodigde 
financiële middelen beschikken;

d. het voor veel woningbezitters van belang is dat de benodigde investeringen voor de
verduurzaming uiteindelijk ten minste gelijk zijn aan de opbrengsten door verlaging van de 
woonlasten;

e. het soms lastig is om als VvE financiering te krijgen om het eigen wooncomplex te verduurzamen;
f. de Ridderkerkse algemene reserve ruim 26 miljoen bedraagt, wat meer is dan de minimale door 

de raad gestelde grens van 20 miljoen;
g. een deel van de algemene reserve kan worden ingezet in een revolverend duurzaamheidsfonds 

waar Ridderkerkse inwoners en ondernemers een beroep op kunnen doen;

verzoek het college om:

vóór de raadsvergadering van 16 juli 2019 (tevens behandeling Kadernota begroting 2019) met een 
voorstel te komen om een revolverend fonds in te stellen, waarvoor de raad jaarlijks de uit te keren 
hoogte vaststelt.
Het fonds wordt ingesteld met als doel leningen te verstrekken voor het bekostigen van 
energiebesparende en duurzame activiteiten door natuurlijke personen, bedrijven of andere 
rechtspersonen, woonachtig danwel gevestigd in Ridderkerk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Björn Ros, GroenLinks
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