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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 30 juni 2021 Bijlage(n) : 1

Steller : R. Loggers Onderwerp : Samen duurzaam

Inleiding
In het Beleidsplan 2020-2023 is de ambitie Samen duurzaam opgenomen. We hebben daarin 
aangegeven dat we starten met het maken van een plan en dat door te vertalen in realistische en 
concrete acties en maatregelen. Dit plan zou (zoals opgenomen in de ontwikkelagenda) in ieder 
geval een plek geven aan de volgende onderdelen 

 Integraal beleid opstellen en uitvoeren t.a.v. duurzame inkoop, vastgoed, facilitaire 
dienstverlening, materieel en materiaal;

 Personeelsbeleid opstellen t.a.v. mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, diversiteit, 
vitaliteit etc.;

 Stimuleren van duurzaam gedrag binnen onze organisatie.

Afgelopen jaar hebben we een verkenning uitgevoerd wat er hiervoor nodig is. We hebben ons 
gericht op het formuleren van een visie en ambities op het gebied van duurzaamheid. Tevens 
hebben we gekeken naar welke aanpak geschikt is om de ambities te kunnen behalen. 
Kernboodschap is dat VRBN als verlengd lokaal bestuur volwaardig mee wil doen met de 
noodzakelijke verduurzamingsopgaven van onze gemeenten. Hiertoe hebben we een visie en een 
vijftal ambities geformuleerd. Hierover willen we het Algemeen Bestuur informeren. We hebben 
gekozen voor een programmatische aanpak om de doelen te bereiken. Dit is beschreven in het 
programmaplan Samen duurzaam. 

Bijgevoegd is een presentatie waarin de hoofdlijnen van dat programma wordt toegelicht. Tijdens 
de vergadering zullen de ambities worden toegelicht met concrete voorbeelden (wat we al doen en 
wat we kunnen doen) en is er ruimte om vragen te stellen. 

Voorstel
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Procesgang
Processtap Datum
MT VRBN 12-04-2021

Veiligheidsdirectie 27-05-2021

Dagelijks Bestuur 09-06-2021

Algemeen Bestuur (ter informatie) 30-06-2021

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. Kennis te nemen van de ambities Samen duurzaam als stip op de horizon en de aanpak 
Samen duurzaam (programma)

2. Het delen van mogelijke tips en/of aanvullingen voor de (programma)organisatie
3. Over een jaar in het Algemeen Bestuur concrete stappen te presenteren 

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk    Paraaf:  ……………

Bijlage(n)
1. Presentatie Samen duurzaam
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