
 

 

Amendement 06. 
 
 

 
Agendapunt 10. Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) ter amendering: 

 
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 23 december 2021 

 
Overwegende dat: 
 

- De afschrijvingstermijn voor de vervangende nieuwbouw van BWRI voorgesteld wordt op 50 
jaar; 

- Bijna energieneutraal bouwen (BENG) op dit moment de wettelijke norm is; 
- De BBV in artikel 64 lid 2 stelt dat de afschrijvingen slechts om gegronde redenen mogen 

geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn 
toegepast; 

- (Minimaal) energieneutraal bouwen (ENG), naast overige voordelen als lagere energielasten, 
de voorbeeldfunctie van de gemeente en meer toekomstbestendig richting 
klimaatmaatregelen, daarmee een betere onderbouwing geeft om de afschrijvingstermijn voor 
het gebouw op 50 jaar en voor de installaties op 20 jaar te stellen. 

 
Stellen ondergetekenden het volgende amendement voor: 
 

De volgende tekstuele aanvullingen voorstellen in de besluittekst Concept raadsbesluit huisvesting 
BWRI:  
 
Na besluitpunt 1 in te voegen als besluitpunt 2 en de volgende nummering daarop aan te passen: 
  
De vervangende nieuwbouw BWRI minimaal ENG (energieneutraal) uit te voeren; 
 
Na de originele besluitpunt 5: in te voegen en de volgende nummering daarop aan te passen: 
 
Wanneer nieuwbouw op minimaal ENG niveau niet mogelijk is binnen het verstrekte 
investeringskrediet, komt het college met een aanvullend voorstel daartoe naar de raad.  

 

 
Hoogezand, 

Namens de fracties van CU, CDA, D66, GL, SP en PvdA 

 

Marco Metscher     Erianne van der Burg    Yannick Lutterop    Mariët Bosman     Han van der Vlist 
 
Thea van der Veen 

 

overgenomen 
Het amendement is aangenomen met stemverhouding ….. : ……. 

verworpen 
 

 
fracties voor: 

 
 

fracties tegen: 
 
 

……….…………………., griffier. 
 



 

 



 

 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, 
waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een mondelinge 
indiening kan worden volstaan. 

 


