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Historie

In 2018 is door het college de volgende planning in het kader van NEH
toegezegd:

Opstellen energielabels en maatwerkadviezen – 2018-Q3

Besluitvorming verduurzaming – 2018-Q4

Portefeuillehouder

Claudio Bruggink

Per gemeentelijk object worden 3 maatwerkadviezen opgesteld:
Energielabel A

Minimaal 2 labelstappen maken

Energieneutraal

Maatwerkadviezen zijn alleen opgesteld voor de strategische voorraad, omdat
deze in de gemeentelijke vastgoedportefeuille blijven.
Via de Politieke Markten over de Uitvoeringsagenda Nieuwe Energie Hengelo van
19-12-2018 en 30-01-2019 (zaaknummer: 2308032) en het Vragenkwartier
tijdens de Raadsvergadering van 9 april 2019 zijn daarover door de raad
procesvragen gesteld.
Het college heeft op 9 april jl. aangeboden een politieke markt te organiseren
om de ontvangen energielabels en maatwerkadviezen toe te lichten en te
duiden.

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

Vanuit de fractie van GroenLinks is gevraagd deze politieke markt te laten
plaatsvinden voordat het proces van de kadernota 2020-2023 wordt gestart. Het
argument daarvoor is het vermoeden dat er op dit moment niet voldoende
middelen gereserveerd zijn om alle adviezen uit te voeren. De fractie wil
daarover graag tijdig geïnformeerd zijn, zodat de informatie bij de
besluitvorming over de kadernota betrokken kan worden.
In de politieke markt wordt een ambtelijke toelichting verzorgd op de ontvangen
energielabels en maatwerkadviezen van het gemeentelijk vastgoed. Tevens
wordt toegelicht welke keuzemogelijkheden er zijn voor het nemen van
energiemaatregelen bij het gemeentelijk vastgoed en welke middelen wel of niet
beschikbaar zijn om deze maatregelen uit te voeren.
Ter voorbereiding is een overzicht in de zaak opgenomen waarin al het
strategisch vastgoed (het vastgoed wat beleid, wettelijke taak of
eigenhuisvesting als doel heeft) is opgenomen. Gebouwen die daar niet toe
behoren zitten niet in het overzicht (bijv. Bataafse kamp). Zichtbaar in het
overzicht is de CO2 besparing per stap, de kosten en besparing in energie.
De energielabels en maatwerkadviezen per pand kennen een zeer technische
inhoud welke niet zelfstandig gelezen kunnen worden. Hierom worden deze niet
via deze weg ter beschikking gesteld. Wilt u hierover meer informatie, dan
verzoeken wij u om via de griffie contact op te nemen met de ambtelijke
contactpersoon..
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Duur: Belangstellenden kunnen
gedurende de sessie meepraten. De
voorzitter bewaakt de orde van de
vergadering.
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