
 

Amendement 04. 
 
 

 

Voorstel nr. 8 Rekenkamerrapport Duurzaamheid 

 

 
De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2022 
behandelend agendapunt 8 met als onderwerp Rekenkamer rapport duurzaamheid. 

 

Constaterende dat 

1. Er nog geen concrete resultaten te melden zijn op door de raad in 2019 en 2020 vastgesteld 

beleid; 

2. Er alleen incidenteel budget is; 

3. De gemeente aangegeven heeft een voorbeeldfunctie te willen geven. 

 

Overwegende dat: 

1. Structureel beleid ook structureel budget vraagt; 

2. De raad graag concrete resultaten wil zien. 

 

Stelt voor om het besluit na beslispunt 1 en 2 aan te vullen met het volgende beslispunt 3: 

3. De aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en daarbij het college concreet te vragen 
om: 

a. Op korte termijn invulling te geven aan het reeds in 2019 en 2020 vastgestelde beleid 

aangaande duurzaamheid en het zijn van een duurzame organisatie; 

b. In de voorjaarsnota een voorstel te doen hoe we richting de begroting 2023 budget kunnen 

opnemen om de uitvoeringsagenda te versnellen; 

c. Haar voorbeeldfunctie waar te maken door bij iedere inkoop duurzaamheid zichtbaar mee te 

overwegen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Midden-Groningen 

Namens de fractie (s)  
 
ChristenUnie, Klaas Boer 
SP, Han van der Vlist 
CDA, Erianne van der Burg 
GroenLinks, Albert Bosscher 
D66, Yannick Lutterop 
PvdA, Anja van Duren 
 

 
    overgenomen 



 

Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
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. 


