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         MOTIE          
Datum 12 november 2018 
 

Motie  
Onderwerp: Duurzaamheid voor iedereen betaalbaar  
 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering  bijeen op 12 november 2018 
gehoord hebbende de beraadslagingen 
 

 
Overwegende dat; 

 De gemeente Geldrop-Mierlo duurzaamheid als een belangrijke prioriteit heeft aangemerkt 
en ambitieus is om  het predicaat van klimaat-neutrale gemeente te halen.  

 In de programmabegroting gesproken wordt over het verduurzamen van wijken/ woningen 
zowel koop- als huurwoningen, denk daarbij ook aan gasloos bouwen. 

 Duurzaamheid kosten voor de inwoners met zich mee gaat brengen, zowel huurders als 
mensen met een koophuis.  

 Huishoudens met een minimum inkomen vaker woonachtig zijn in slecht geïsoleerde 

woningen en deze huishoudens door de maatregelen rondom duurzaamheid te maken 
krijgen met hoge kosten. Of door het moeten isoleren van hun eigen woning of door het 
verhogen van de huur na isolatie door de verhuurder 
 

 In de programmabegroting 2019 en verder weinig tot geen concrete acties zijn geformuleerd 
om beleid te maken omtrent duurzaamheid voor mensen met een kleine portemonnee . 

 Onze ambitie op het vlak van duurzaamheidsdoelstellingen voor Geldrop-Mierlo alleen kan 
worden gerealiseerd met (en voor) alle inwoners 

 Dat duurzaamheid ons dus allen aangaat en dat iedereen op een verantwoorde manier mee 
moet kunnen doen.  
 

Draagt het college op om: 

 Te onderzoeken wat wij als gemeente kunnen doen, om ervoor te zorgen dat alle inwoners 
op een goede manier kunnen meebewegen met de verduurzaming. 
 

 Tevens onderzoek te doen naar landelijke innovaties omtrent duurzaamheid en minima  
(Denk aan duurzaamheidsleningen en subsidies of energiecoaches) 

 

 Deze uitkomsten aan de raad voor te leggen in de eerste helft van 2019 om zo samen te 
bepalen hoe we dit verder kunnen oppakken.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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