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Bergen op Zoom, 31 juli 2013
Geacht College,
Lijst Linssen heeft met instemming kennis genomen van het jaarverslag Milieu S Duurzaamheid
2012. O.a. op het gebied van duurzaam bouwen, mobiliteit, energieverbruik en duurzaam inkopen
worden bestaande projecten uitgebouwd en nieuwe initiatieven ontwikkeld. Naar aanleiding van dit
jaarverslag heeft Lijst Linssen echter wel een aantal vragen aan het College.
1)

De overheid heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en
duurzaamheid. Milieubewust gedrag van gemeentelijke medewerkers maakt daar onderdeel
van uit. Op welke wijze zorgt het College ervoor dat ook onze eigen medewerkers voldoende
milieubewust aan het werk zijn? Dit geldt uiteraard niet alleen voor het stadskantoor, maar
ook voor andere gemeentelijke gebouwen.

2)

Er is een energieadvies opgesteld voor 27 scholen in de gemeente en er worden maatregelen
getroffen om deze gebouwen beter te isoleren. Een prima zaak. Ook gemeentelijke
gebouwen moeten uiteraard voldoen aan hoge eisen op het gebied van energiebesparing.
Welke maatregelen zijn getroffen om het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen zoals
bijv. het Centrum voor de Kunsten te beperken?

3)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft werkgeversorganisatie FME de
volgende oproep gedaan: Gemeenten moeten zich bij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid
meer gaan richten op innovatieve bedrijven. Dat levert hen niet alleen de nodige voordelen
op, maar stimuleert ook de export en dus de welvaart in Nederland. Lijst Linssen neemt deze
oproep zeer ter harte. Wij gaan er echter van uit dat het College deze oproept ook
onderschrijft. Al in het gemeentelijk inkoopbeleid ( 2008) zijn duurzaamheidscriteria
opgenomen die onderdeel uitmaken van selectie- en gunningscriteria. Is het College bereid
te onderzoeken in hoeverre ook innovatie als criterium w o r d t toegepast in ons
aanbestedingsbeleid?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. ex.art. 39 van het RvO; graag vóór de betrokken
commissievergadering.
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