
 

 

 
 

 
Amendement/ (RvO Art. 26) 

 

 

 

Amendement bij raadsvoorstel 
2011.0041171 Contouren Duurzaam Bedrijf 
 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 12 april 2012 

 

Betreft: aanpassen beslispunten voor de raad 

 

De raad besluit de beslispunten van het raadsvoorstel 2011.0041171 Contouren Duurzaam 

Bedrijf te wijzigen in:  

 

1. in te stemmen met de opzet, rol en contouren voor het Duurzaam Bedrijf zoals 

beschreven in het raadsvoorstel. 

 

2. te besluiten de Kwartiermaker de opdracht te geven een ondernemingsplan en een 

projectenplan op te stellen en vervolgens een bijbehorende bestuursstructuur voor te 

stellen aan de raad ter besluitvorming, uiterlijk in november 2012.  

 

3. de gereserveerde € 3.3 mln. in te zetten voor de activiteiten van het Duurzaam 

Bedrijf. 

 

 

Toelichting: 

 

Ad 1 

Tijdens de sessie is gebleken dat het ondernemingsplan dat als bijlage bij het raadsvoorstel 

was gevoegd wordt gezien als voorbeeld, en niet als definitief ondernemingsplan. Het is 

daarom niet nodig dit ondernemingsplan vast te stellen. 

 

Ad 2 

In dit beslispunt worden de beslispunten 2 en 3 uit het raadsvoorstel gewijzigd in een nieuw 

beslispunt.  

Bij de discussie in de raad is door verschillende partijen naar voren gebracht dat ze concrete 
voorbeelden willen van wat het Duurzaam Bedrijf gaat doen. Bovendien vindt de raad het 
noodzakelijk dat projecten een schaalgrootte van minimaal ca. € 0,5 M hebben om 
maatschappelijk relevant te zijn. De raad stelt zich voor uiterlijk in november 2012 maximaal 
5 projectvoorstellen van deze substantiële omvang te ontvangen (projectenplan). Met een 
beperkt aantal projecten worden beheerskosten beter onder controle gehouden. 

Tijdens de discussie in de raad is door meerdere partijen naar voren gebracht dat de 

structuur niet leidend moet zijn, maar hetgeen het Duurzaam Bedrijf doet. De raad vindt dat 

de rechtsvorm volgt uit het concrete ondernemingsplan en de (eventuele participatie in) 



 

 

projecten. De rechtsvorm is hiermee dus een logisch gevolg van de onder het nieuwe 

beslispunt 2 door de kwartiermaker uitgewerkte plannen en (project)businesscases.De 

maximale kosten van € 60.000 worden gedekt door beleid Ruimte voor Duurzaamheid. 

 

Ad 3 

Geen wijzigingen in dit beslispunt.  

 

 

 

 

 

 

Ondertekening:  

 

Jenno van Belle  Anne de Rooij  Chris Vonk Arie Noomen  Rob Koster

   

D66   PvdA   PvdA  CDA   VVD 

 


