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Onderwerp

Onderzoek Rekenkamercommissie naar het duurzaamheidsbeleid in Albrandswaard
GEADVISEERDE BESLISSING

1.

2.

De aanbevelingen uit de aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie van 20 juni 2018
over te nemen:
a. het college op te roepen om op korte termijn te komen met een plan van aanpak om de
woningvoorraad te verduurzamen en zich voor te bereiden op een toekomst zonder
gaslevering;
b. het college op te roepen stappen te zetten om de gemeenschapszin in de dorpen overeind
te houden.
De rekenkamercommissie dank te zeggen voor de presentatie van het rapport.

Inleiding

Onder andere door de forse vermindering van de gaswinning in Groningen en de klimaatdoelen
vastgelegd in het Parijs-akkoord vraagt de rekenkamercommissie zich af waar de accenten van het
Albrandswaardse duurzaamheidsbeleid zouden moeten liggen. Het onderzoek is uitgevoerd door het
kenniscentrum Telos in opdracht van de Rekenkamercommissie Albrandswaard. Telos baseert zijn
benchmarkonderzoek op drie zogenaamde kapitalen: sociaal-cultureel, ecologie en economie. Dit is
een breed, integraal beeld van duurzaamheid. Overigens komt deze integraliteit komt ook weer terug
in de binnenkort vast te stellen Omgevingsvisie. Het rapport is gepresenteerd in de Beraad en Advies
Ruimte van 25 juni 2018.
De uitkomsten over het thema veiligheid leiden tot nader onderzoek van de rekenkamercommissie. In
het laatste kwartaal van 2018 wordt dit gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Beoogd effect

Doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie is een maatschappelijke en politieke dialoog te
stimuleren over de gewenste ontwikkelingsrichting van het Albrandswaardse integrale
duurzaamheidsbeleid.
Overleg gevoerd met

Het rapport is in concept voorgelegd aan het college. Deze heeft onder andere aangegeven het brede
perspectief van het rapport als ondersteuning van een integraal beleidsperspectief te zien.
Bijlage

1353064 Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie Rapport ‘Duurzaamheidsbenchmark Albrandswaard'
met rapport Telos (20370);
Albrandswaard, 9 oktober 2018
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