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Ondersteuning duurzaamheidsbeleid verenigingen Den Helder 2022

Geachte leden van de gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 januari 2022,

Ter introductie.
Binnen onze gemeente bestaan diverse verenigingen die bij willen dragen aan onze
gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Verenigingen hebben de opdracht CO2 neutraal te
handelen, duurzaamheid na te streven en zij willen tevens besparen op hun
energiekosten. Middels deze motie willen wij laten onderzoeken of de gemeente Den
Helder de verenigingen die zich daar voor aanmelden kunnen helpen dit te realiseren.
Natuurlijk zijn er uitdagingen met het stroomnet, maar die zijn reeds onder de aandacht
van de daarvoor bestaande instanties. Doel is om de mogelijkheden te scheppen dat een
vereniging die dit wenst een investering kan doen om duurzaamheidsmaatregelingen
nemen. Hiervoor is een lening nodig. De investering door de vereniging leidt voor hen tot
energiekosten besparing en en daarmee kunnen zij binnen een redelijk termijn (vallende
binnen de technische afschrijvingsperiode) de lening met rente terugbetalen.

Enkele voorwaarden die we aan de vereniging zouden moeten stellen:
Financieel gezonde vooruitzichten;
Jaarlijkse rapportage van de milieu en financiële opbrengsten en kosten.

In de periode na het terugbetalen van de lening is het voordeel voor de vereniging nog
groter. Te denken valt aan het starten met een pilot voor bijvoorbeeld twee sportclubs
die dan bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers aanschaffen bij een bij voorkeur
Helderse ondernemer.
Zo snijdt het mes aan drie kanten:

1. Een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen;
2. Helderse ondernemers die omzet maken door de installatie/onderhoud van de

insta Ila ties;
3. en bovenal een voordeliger energierekening voor de vereniging.

Constaterende dat:
de gemeente Den Helder een duurzaamheidsbeleid heeft;
de verenigingen gevraagd zijn om per direct een CO2 reductiebeleid te gaan
voeren;
er investeringen mee gemoeid zijn die niet elke vereniging, en zeker niet in deze
tijd, met onder meer omzetverliezen vanwege lockdown, kan dragen;
de gemeente in principe geen lening verstrekt volgens de landelijke regel
vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO);
de gemeente wel een garantie op een geldlening af kan geven middels
bijvoorbeeld een eventuele samenwerking met het Waarborgfonds Sport;
er ook een duurzaamheidsfonds Bank Nederlandse Gemeenten is, die het
mogelijk maakt leningen aan te bieden tegen zeer aantrekkelijk rentetarief;
veel verenigingen echter moeite hebben om een lening bij een dergelijk fonds op
basis van hun financiële omstandigheden;
er sprake is van een maatschappelijk belang;
het vigerende gemeentelijk beleid is om te faciliteren bij initiatieven van onder
andere verenigingen die leiden tot duurzaamheid.
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verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. te onderzoeken op welke wijze wij een initiatief van verenigingen op het

realiseren van duurzaamheidsmaatregelen kunnen ondersteunen. Hierbij denken
wij aan:
o het indien nodig aanpassen van de toepasselijke verordeningen van de

Gemeente Den Helder;
o het aanbieden van financiële regelingen;
o de begeleiding van mogelijke andere aanvragers van deze regeling;
o het oprichten van een revolving fonds voor de lange termijn;

2. de gemeenteraad voor 1 mei 2022 te informeren over de resultaten van het
onder 1. genoemde onderzoek.

Namens de fracties van

de Seniorenpartij Den Helder,
Kees Bazen.
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het CDA,
Harmen Krul

Stadspartij Den Helder,
Harrie van Dongen


