
 

 

MOTIE        Unaniem aangenomen 

Raadsvergadering 13 november 2018 

Agendapunt 4 

Voorstel inzake Begroting 2019 gemeente Dinkelland 

Onderwerp: verduurzaming schoolgebouwen 

Indiener: fractie(s) VVD, PvdA, Groen Links 

  

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 13 november 2018 

 

Constaterende: 

 

Dat ter behandeling en vaststelling voorligt de Begroting 2019 gemeente Dinkelland; 
 

Dat Dinkellandse schoolgebouwen jaarlijks hoge energielasten hebben; 

 

Dat er door de verschillen in ouderdom en kwaliteit van de schoolgebouwen grote verschillen bestaan 

in isolatiewaarde en in de beschikbaarheid van installaties om duurzaam energie op te wekken; 

 

Overwegende: 

 

Dat in de begroting 2018 middelen zijn gereserveerd voor de uitdaging duurzaamheid; 

 

Dat in de begroting 2019 onder de ambitie ‘Duurzaam Dinkelland’ aangegeven wordt dat er nog een 

bedrag van € 1,29 miljoen resteert aan projectgeld duurzaamheid (exclusief energietransitie), waaraan 

€ 1,00 miljoen extra toegevoegd is middels het coalitieakkoord; 

 

Spreekt uit: 

 

Dat geld dat besteed moet worden aan hoge energielasten niet besteed kan worden aan de kwaliteit 

van het onderwijs: geld voor onderwijs moet naar onderwijs aan de kinderen in Dinkelland en niet naar 

onevenredig hoge energielasten; 

 

Draagt het college op 

 

1) In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en 

de Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te 

maken voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt: 

-een technische inventarisatie per school; 

-een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; 

-een financiële onderbouwing per school; 

 

2) De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties sub 1; 

 

3) In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, 

zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het 

duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende 

duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Denekamp, 13 november 2018   

 

fractie VVD Dinkelland, Joris Poffers 

fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn 

fractie Groen Links, Wilma Schouten 

 

 

 

 


