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Beantwoording 2 nog openstaande vragen uit de auditcie. van 15okt12
Henk Kamphuis

Ons kenmerk
CC

Beste (burger)raadsleden,
Uit de auditcommissie stonden er nog 2 vragen open. Hierbij de beantwoording.
1 – vraag CDA uit de 2e tranche 2012 => Overschrijding energiekosten irt groene en
duurzame gemeente.
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Antwoord:
De oorzaken van de overschrijding zijn:
•
De afdeling Financiën en BOR hebben ervaring met verrassingen aangaande
energienota’s en plotselinge eindafrekening (Green Choice en Stedin). Hier wordt
rekening mee gehouden.
•
Uitbreiding areaal, denk aan Portland
•
Het incalculeren van eventuele stijging van energiekosten.
Op de vraag duurzame/groene gemeente, algemeen:
•
In 2009 t/m 2011 heeft BOR c.a. 500 ‘duurzame armaturen’ vervangen. Enige
nuance hierin: de kreet ‘duurzame armaturen’ kan de indruk wekken dat er relatief veel
besparing kan worden gerealiseerd. Beter is om te zeggen dat de armaturen en
lampcombinatie moderner en meer duurzaam was dan voor 2009.
•
Feitelijk hebben we hier voor toen der tijd nieuwere lager vermogen lampen
gebruikt die minder energie verbruiken.
•
Gemiddeld hebben we destijds per armatuur/lamp combinatie een
energiebesparingsslag gemaakt van 25 W minder opgenomen vermogen.
•
Op basis van 4200 branduren per lamp per jaar en een tarief van 0,12
eurocent/kW betekent deze verduurzamingslag een energiebesparing van c.a. 6300 tot
7000 euro per jaar.
•
Deze energiebesparing staat niet in verhouding met de totale energiekosten (en
overschrijding) van het areaal. Je ziet het dus ook niet terug.
Vraag 2 – CU/SGP Begrotingsbehandeling raad => Zwembad informatie alternatieven.
Antwoord:
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Op 3 juli 2012 is nog een memo aan de raad verzonden over onderzoek naar de
mogelijkheden om het zwembad open te houden zonder gemeentelijke bijdrage.
(Verseonnr. 116388).
In Pepperflow staat de actuele stand van zaken van de ombuiging. Verkenningen en
alternatieven (opties) worden in 3 bijlagen geopperd. Wij zijn daarover nog in gesprek met
de Kikkersprong en het NRIJ.

