invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leefomgeving. In de vitale
samenleving zijn burgers maatschappelijk actief en betrokken en dat laat zich vertalen in meer
invloed. Daardoor sluiten de maatregelen en activiteiten in de buurten, wijken en dorpen beter aan bij
de wensen en behoeften van de bewoners. Tevens is de veronderstelling dat de mensen zelf
slimmere en wellicht goedkopere oplossingen kunnen vinden, waardoor de overheidsinvesteringen
meer maatschappelijk rendement op gaan leveren. De projecten “Buurt in Actie” en vergelijkbare
projecten hebben dat de afgelopen jaren laten zien. Deze verandering in de richting van meer
zeggenschap voor de bewoners rechtvaardigt een lagere inzet op bijvoorbeeld het wijkwelzijn.
De impuls van wijkbudgetten wordt tevens benut voor de versterking van wijk- en dorpsraden, met als
doel de representativiteit te vergroten. Halverwege 2012 wordt geëvalueerd en indien de ervaringen
positief zijn kan het budget worden uitgebreid met andere middelen uit de programma’s en van
partners.
Motie structureel maken dekking wijkbudgetten
De motie “Wijkbudgetten Veiligstellen” is als volgt uitgevoerd: Voor het jaar 2012 is met de ophoging
van 500.000 euro uit de kadernota de beoogde 1,4 miljoen euro veilig gesteld. Voor het ophogen van
het wijkbudget heeft overleg plaatsgevonden met de programma’s. Dat heeft ertoe geleid dat voor
2013 en 2014 een bedrag van respectievelijk 0,2 en 0,3 miljoen euro aan de wijkbudgetten zal worden
toegevoegd. De ophoging van de wijkbudgetten komt uit de GRAP-gelden, budget Wegen en vanuit
het budget Wijkwelzijn/ Jongerenwerk (verhouding 50/50). De omvang van het wijkbudget voor 2013
komt daarmee op 1,2 miljoen en vanaf 2014 op 0,9 miljoen euro. Dat is minder dan de beoogde 1,4
miljoen euro.
Bij de Kadernota 2013 komen we tot voorstellen ter grootte van het resterende bedrag (0,2 miljoen in
2013 en 0,5 miljoen vanaf 2014). In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar programma’s met
doelstellingen die overeenkomen met de doelen van de wijkbudgetten. Daarnaast zal worden
nagegaan of naast het vrijmaken van budgetten trekkingsrechten aanvullend kunnen zijn, waarbij de
wijkbudgetten gedeeltelijk gegenereerd worden door geoormerkt geld. Voorbeelden van
trekkingsrechten voor bewoners bij bepaalde budgetten zijn het inzetten van bredeschool regisseurs,
consulenten sportactivering en natuureducatie.

1.5 Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. We zijn uit de startblokken wat betreft de uitvoering van
het duurzaamheidbeleid. Maar we realiseren ons ook dat we alle zeilen moeten bijzetten om de door
de raad gestelde doelen in 2015 en 2020 uit de nota “Nieuwe Energie voor Enschede” (NEVE, 2009)
daadwerkelijk te halen:
1. in 2020 hebben we in de stad 30% CO2 bespaard ten opzichte van 1990
2. in 2020 wekken we 20% van de energiebehoefte op door middel van duurzame energie
3. in 2015 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal
4. in 2020 zijn alle scholen klimaatneutraal
Uw raad heeft uitgesproken aan het begrip duurzaamheid een bredere invulling te willen geven. In de
in voorbereiding zijnde stadsbrede structuurvisie is een duurzame ontwikkeling omschreven als een
ontwikkeling, waarbij in de behoeften van de huidige generatie wordt voorzien, zonder voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Daarbij worden de volgende facetten onderscheiden:
 Energie- en klimaatbeleid;
 Behoud van biodiversiteit;
 Kwaliteit van bodem, water en lucht;
 Zuinig gebruik van grondstoffen.
Conform de lijn uit de Kadernota is de uitwerking van de duurzaamheidsthema’s in deze
programmabegroting vooral gericht op het onderdeel energie- en klimaat. Op onderdelen is dit binnen
de programma’s reeds verder uitgewerkt. In een separate notitie aan uw Raad zullen we eind 2011
inzichtelijk maken welke activiteiten en inspanningen noodzakelijk zijn om richting 2020 de
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gemeentelijke duurzaamheidsopgaven te realiseren. Dit resulteert in een uitvoeringsprogramma met
concrete maatregelen en projecten over de periode 2012-2020.
Innovatief en samen met partners in de stad
Wij kunnen onze doelen alleen bereiken indien intensief wordt samen gewerkt met partners in de stad.
Immers, van het totale energiegebruik in de stad neemt de gemeentelijke organisatie minder dan 5%
voor zijn rekening. Het is van belang dat we de duurzaamheidsopgaven delen met onze partners in de
gemeente en dat we er afspraken over maken. College van B&W neemt samen met de Raad en de
ambtelijke organisatie waar mogelijk initiatieven om deze samenwerking te initiëren en te versterken.
Concrete voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de MIO verduurzaming van de woningvoorraad, de
verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie en warmtedistributie, energiezuinige
openbare verlichting, onderzoek naar duurzaamheid bij grond-, weg- en waterbouwbouw in
netwerkstadverband, en de inzet van het gemeentelijk innovatiefonds om samen met marktpartijen
duurzaamheidsinitiatieven van de grond te krijgen.
Omdat duurzaamheid iedereen in de stad raakt, is blijvend aandacht nodig voor de gevolgen, kansen
en mogelijkheden van specifieke activiteiten. Juist door zichtbaar en concreet te maken hoe
duurzaamheid het dagelijks leven beïnvloedt, kun je zorgen voor bewustwording en betrokkenheid.
Maatregelen in de vorm van kortingen, subsidies of tegenprestaties kunnen daarbij als stimulans
dienen. Aanvullend besteden we nadrukkelijk aandacht aan goede initiatieven, vanuit welke hoek dan
ook. Dit vanuit de overtuiging dat zichtbaarheid voor draagvlak zorgt.
In de kadernota is geschetst wat de realisatie op de verschillende thema’s is en welke projecten in
gang gezet zijn. In deze programmabegroting komen per programma de belangrijkste speerpunten op
duurzaamheid aan de orde. Elk programma maakt werk van de duurzaamheidsopgaven. Binnen de
afzonderlijke hoofdstukken geeft ieder programma zijn opgaven tot 2020, de huidige stand van zaken
en plannen voor 2012 weer.
Grafiek: Duurzaamheidsopgave per programma
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