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Vragen:
1.De reserve is voor kapitaalsgoederen in de publieke ruimte. Vallen hieronder ook gemeentelijke
gebouwen? Hoe is de vervanging hiervan geregeld?
2.Wat zijn voorbeelden van positieve duurzaamheidseffecten van de inkoop?
3. Welke gevolgen 2021 worden nog voorzien? (Zie par. Financiële consequenties).
4. Wat moet er rechtsboven in de risicomatrix staan? (p 34)
5. Hoe ziet het plaatje (p38) eruit als we de investeringen activeren en ten laste van de exploitatie
komen?
Beantwoording:
1. IBOR gaat alleen over de openbare buitenruimte. Voor gemeentelijke gebouwen wordt met een
aparte voorziening gewerkt. Vanuit deze voorziening worden vervangingen van bijvoorbeeld cv
ketels, kozijnen, daken e.d. , zoals vastgelegd in het beheerplan Onderhoud Gemeentelijk Gebouwen,
2019-2023 (vastgesteld in de gemeenteraad van 18 juni 2018) gedekt. Vervanging van een heel
gebouw is niet op die manier geregeld. Wanneer sloop/vervanging van een gebouw aan de orde is
gaat dat via separate voorstellen.
2. Voorbeelden van positieve duurzaamheidseffecten zijn bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de
CO2 reductie, een bijdrage leveren aan biodiversiteit, minder het milieu vervuilen of het inzetten van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zo is bijvoorbeeld bij het voorplein ingekocht op basis van zes verschillende Sustainable
Development Goals.
Op basis van het keurmerk Duurzaam Terreinbeheer stellen we bijvoorbeeld milieu eisen bij de
inkoop van materialen, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gecertificeerd hout en het voorkomen
van gebruik van geïmpregneerd hout in de openbare ruimte.
Daar waar mogelijk en bekend stellen we ook eisen voor wat betreft de CO2 reductie, denk
bijvoorbeeld aan het gebruiken van reduton in plaats van beton. Bij de fabricage van reducton wordt
geen cement gebruikt, waardoor er veel minder CO2 uitstoot is.
Bij werken boven de 2 ton wordt standaard de SROI voorwaarden uitgevraagd, en worden via ONS
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gesteld bij de aannemende partij.
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3. Op dit moment worden er geen andere gevolgen voor 2021 voorzien dat beschreven dan in de
paragraaf Financiële consequenties in het raadsvoorstel.
4. Nationale Commotie. (Ophef op nationaal niveau, landelijke media, e.d.)
5. Als alle investeringen worden geactiveerd dan worden alleen de kapitaalslasten ten laste van de
exploitatie gebracht. Op basis van grove inschatting is er tot 2035 onder aan de streep in de
exploitatie nog geen verschil waarneembaar. Na 2035 zullen de exploitatielasten naar verwachting
hoger worden.
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