
 

 

Motie (artikel 35 Reglement van Orde) 
 

Programmabegroting 2019 
Naar aanleiding van Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen 

 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 6 november 2018; 

 
Gehoord de beraadslaging, overwegende dat: 
 

- Als wij onze doelstelling willen gaan behalen om in 2050 een CO₂-arme gemeente te zijn, 
moeten we meer doen. 

- De gemeente als uitgangspunt heeft dat in 2030 twee derde van alle geschikte daken van 
woningen en bedrijven zijn voorzien van zonnepanelen. 

- In 2020 moeten zonnepanelen op woningen voorzien in 40% van de te realiseren duurzame 
energie om de ambitie te behalen. En dat kunnen we als gemeente niet alleen! 

- Door structureel en planmatig over duurzaamheid te communiceren het draagvlak wordt 
vergroot, dat bijdraagt aan het behalen van de hoge ambities.  

- De gemeente de rol op zich kan nemen door: 

• Het goede voorbeeld te geven en uit te dragen (be good and tell it!) door zelf 
duurzaamheid op te nemen in haar bedrijfsvoering, in ruimtelijke plannen en het 
inrichten en beheer van de openbare ruimte bijv. door versnelde invoering LED 
verlichting. 

• Haar kennis in te zetten om bij burgers en bedrijven duurzaam gedrag te vergroten.  

• Stimuleren / faciliteren door als ‘spin in het web’ op te treden en partijen bij elkaar 
te brengen, burgerinitiatieven toe te juichen en allianties te bevorderen om 
samenwerking op het gebied van duurzaamheid te stimuleren.  

• Beleid en regelgeving t.a.v. duurzaamheid aantrekkelijker te maken (bijv. vergroenen 
van de leges). 

• De gemeente kan de rol van partner op zich nemen door samen te werken met 
aangrenzende gemeenten, organisaties of andere overheden. 

 
Roept het college op om; 

- Te investeren in het ‘anders denken’, zodat het duurzaamheidsdenken gemeengoed wordt. 
- Een communicatiestrategie Duurzaam Goirle op te stellen gericht op het creëren van 

bewustwording en gedragsverandering. 
- Het gesprek aan te gaan, waarbij speciale aandacht nodig is om jongeren en jonge gezinnen 

te betrekken bij de plannen op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn moeilijk te bereiken 
groepen, maar ze vormen wel de toekomst! 

- Met enige regelmaat informatie over de behaalde resultaten te delen met de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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