Amendement
Agendapunt:
2020-…
Onderwerp :
inkoop energie: niet groen maar fossiel
Datum :
5 november 2020
Ingediend door de fractie(s) : VWB
__________________________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op donderdag 5 november 2020 in vergadering bijeen, ter
behandeling van het voorstel tot vaststelling begroting 2021-2024, inclusief bezuinigingsvoorstellen.
Besluit:
Om het voorgelegde besluitpunt 1 als volgt te wijzigen:
Onderdeel 1 t/m 23 en 26 uit de voorgelegde structurele bezuinigingsmogelijkheden en onderdeel 48
t/m 51 uit de voorgelegde incidentele bezuinigingsmogelijkheden, zoals verwoord in bijlage 2, op te
nemen in de begroting 2021-2024, ter dekking van het structurele begrotingstekort volgens het
meerjarenperspectief uit de Tweede bestuursrapportage 2020
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
De financiële risico’s voor de gemeente zijn groot en vanaf 2022 wordt al incidenteel geld gebruikt om
het meerjarig sluitend te krijgen. De voorstellen die nu voorliggen voor het doorvoeren van
bezuinigingen en (mogelijk) genereren van extra inkomsten zijn toereikend, doch op tijd ingrijpen,
zodat de pijn voor de inwoners meevalt, noopt de raad ertoe om nu ook kritisch te kijken naar de rest
van de groslijst bezuinigingen en de mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten.
Grijze stroom is nu nog goedkoper om te maken dan duurzame stroom. Uit een onderzoek van Ecofys
bleek vorig jaar dat het produceren van groene stroom door windmolens op land ongeveer 100%
duurder is per kWh dan het produceren van grijze stroom. Groene stroom van zonnepanelen is per
kWh zelfs ongeveer 300% duurder dan grijze stroom. Vanaf 2023 levert dit jaarlijks € 1.000,= aan
besparing op. Op het totaalbedrag van de noodzakelijke bezuinigingen is dit natuurlijk maar een kleine,
maar alle bedragen die we nu niet (onnodig) hoeven uit te geven helpen.
Dit voorstel draagt nu niet bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn,
maar kan over enkele jaren bij een betere van de financiële positie van onze gemeente wellicht weer
worden herzien.
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VWB
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