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Burgemeestersconvenant - goedkeuring van het energie- en
klimaatactieplan.

Tijdens de bespreking en besluitvorming van dit agendapunt is schepen Joris Heirbaut
verontschuldigd.

Voorgeschiedenis
-

De beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2015 waarbij akkoord werd gegaan
om het Burgemeesterconvenant te ondertekenen.
Dit Burgemeestersconvenant zet in op verlaging van het energieverbruik binnen het
gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en
andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds.
In het Burgemeestersconvenant engageren lokale en regionale overheden zich
vrijwillig om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op
hun grondgebied te verhogen.
De ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant streven de 20% CO2reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 na.
Om deze doelstelling te bereiken dient in eerste instantie een energie- en
klimaatactieplan te worden opgemaakt.
De opmaak van een ontwerp van energie- en klimaatactieplan in samenspraak met
de betrokken gemeentelijke diensten, mandatarissen en IGEAN vond plaats tussen
juli en november 2015.

Juridische grond
IGEAN milieu & veiligheid is door de Europese Commissie erkend als ‘Coördinator van het
Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant en biedt ondersteuning aan de
steden en gemeenten bij elke stap van het Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak
van het klimaatplan als voor de uitvoering van acties en de voortgangsrapporteringen.

Motivering
Het energie- en klimaatactieplan levert de mogelijke acties die moeten leiden tot de 20%
CO2-reductiedoelstelling tegen 2020.

In de verschillende onderdelen van dit plan (De gemeente als organisatie, Wonen, Mobiliteit,
Tertiaire sector, Industrie en Landbouw en Participatie) worden telkens specifieke
doelstellingen en acties opgelijst.

Financiële weerslag
De goedkeuring van dit energie- en klimaatactieplan heeft geen rechtstreekse financiële
weerslag.
Wanneer bepaalde concrete acties worden ondernomen zal telkens voorafgaandelijk worden
onderzocht welke de financiële implicaties zijn en of er voldoende budgetten beschikbaar
zijn.

Inspraak en advies
Bespreking in de raadscommissie op 18 januari 2016.
Bespreking in de milieuraad op 18 januari 2016.

Amendement 1
In het energie- en klimaatactieplan wordt voorzien dat, in het kader van het
burgemeesterconvenant, op regelmatige basis teruggekoppeld wordt over de voortgang van
het gemeentelijke klimaatbeleid. Zo wordt voorzien dat in het jaar 2019 een
voortgangsrapport wordt opgemaakt van het jaar 2016. Raadslid Coemans stelt voor om nog
deze legislatuur een voortgangsrapport op te maken.
De gemeenteraad vraagt aan igean om nog deze legislatuur (2018) een voortgangsrapport
te maken over de acties van het jaar 2016, opgenomen in de burgemeesterconvenant.

Amendement 2
Raadslid Coemans merkt op dat er in het energie- en klimaatactieplan wordt voorgesteld om
30% huishoudens te sensibiliseren voor dakisolatie. Volgens raadslid Coemans zal dit
percentage moeilijk haalbaar zijn.
Er wordt voorgesteld om dit percentage in het klimaatactieplan aan te passen naar “minstens
10% van de huishoudens”.
De gemeente zal er via sensibilisering alles aan doen om een hoger cijfer te halen.

Amendement 3
Raadslid Coemans stelt voor om concrete actiepunten rond water toe te voegen aan het
energie- en klimaatactieplan.
Ook water heeft rechtstreeks effect op de CO²-uitstoot.
Het energie- en klimaatactieplan wordt aangevuld met volgende acties:
- drinken van kraantjeswater stimuleren
- informatieavond over zuinig omspringen met water
- artikel in het gemeentelijk informatieblad over spaardoucheknop (166 kg minder CO²
uitstoot per jaar)
- voor alle gemeentelijke gebouwen nagaan of de plaatsing van een instant heater zinvol is
en zo ja, overgaan tot de installatie ervan
- kenbaar maken van WATERSCAN in het gemeentelijk informatieblad
Vooraleer over te gaan tot de stemming over de amendementen wordt er gestemd over de
verdaging van dit agendapunt.
Met 4 stemmen voor (A.Coemans, W. Somers, M. Lauwers, R. Beets) en 16 stemmen tegen
(W. Kiebooms, K. Casier, K. Van de Velde, M. Vermeiren, R. Schouppe-Moons, A. Van den
Bulck, K. Goossens, I. Verbeeck, M. De Ceuster-Claessens, D. Van Berckelaer, G. Van de
Laar, R. Verdickt, T. Verboven, P. Vindevogel, L. Bogaerts, P. Van Hoof) wordt het voorstel
om dit agendapunt te verdagen, verworpen.
Er wordt overgegaan tot de stemming over de amendementen

Stemming over dit amendement 1
Met éénparigheid van stemmen wordt dit amendement aanvaard.
Stemming over dit amendement 2
Met éénparigheid van stemmen wordt dit amendement aanvaard.
Stemming over dit amendement 3
Met éénparigheid van stemmen wordt dit amendement aanvaard.

Besluit: met 17 stemmen voor

(W. Kiebooms, K. Casier, K. Van de Velde, M. Vermeiren,
R. Schouppe-Moons, A. Van den Bulck, K. Goossens, I. Verbeeck, M. De CeusterClaessens, D. Van Berckelaer, G. Van de Laar, R. Verdickt, T. Verboven, P. Vindevogel, R.
Beets, L. Bogaerts, P. Van Hoof) en 3 onthoudingen (A.Coemans, W. Somers, M. Lauwers)
De gemeenteraad keurt het energie- en klimaatactieplan in het kader van het
Burgemeestersconvenant goed mits aanvulling met de amendementen.
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