
From: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Sent: 27 Oct 2015 09:21:36
To: balie DIV
Cc:

Subject: FW: Mededeling ter kennisneming voor de raad over Gemeentelijke Duurzaamheidsindex oktober2015

Beste mensen,
Willen jullie deze mail en bijlage opslaan in de werkvoorraad van de griffier?

Met dank en groeten,

Robert Defilet

Van: Timmermans, M. (gemeente Steenbergen) 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 9:20

Aan: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Mededeling ter kennisneming voor de raad over Gemeentelijke Duurzaamheidsindex oktober2015

Geachte griffier,

Hierbij verzoek ik u, gelijktijdig met de bijgevoegde zogenoemde Werkbladen Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 2015 voor onze 
gemeente, de volgende informatie ter kennisneming aan te bieden aan de leden van de raad.

Op 13 oktober 2015 heeft het college besloten de raad voor te stellen het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente 
Steenbergen vast te stellen.
De dag daarna bereikte ons het bericht dat de nieuwste versie van de GDI, de GDI 2015, was gelanceerd op de website www.gdindex.nl.

Geconstateerd wordt dat binnen de nieuwste versie van de GDI geen ranglijst met scores van alle gemeenten meer gepresenteerd wordt. De 
reden daarvan is (volgens de opstellers van de GDI),  dat de lijstjes veel te veel een eigen leven leiden en dat is niet de bedoeling.
Hiermee wordt het in het raadsvoorstel opgenomen besluit van het college van eveneens 13 oktober j.l. om de GDI te gebruiken om de komende 
4 jaar minimaal een score van 5,0 te behalen, i.p.v. bij de eerste 100 gemeenten op de ranglijst terecht te komen, ondersteund.
Belangrijk om te weten is dat de data in de GDI-2015 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met de data van de GDI 2.0 (2014) vanwege kleine 
wijzigingen (nieuwe inhoud van enkele indicatoren en de daarop aangepaste berekeningswijze), die zijn aangebracht.
In de bijgevoegde werkbladen zijn niet alleen de data van de GDI-2015 opgenomen, maar ook de – nu geheel vergelijkbare – data van het vorige 
jaar. 
Op basis van de nieuwe data is de GDI-score van onze gemeente nu (2015) 4,8 tegenover 5,0 in 2014 (en volgens de oude berekeningswijze 
was dat 4,7). 
In het overzicht op blz. 6 van de werkbladen is te zien welke indicatoren van de GDI 2015, ten opzichte van de GDI 2014, in meer of mindere 
mate hebben gezorgd voor vooruitgang (lucht, vervoerswijze, jeugdwerkloosheid, veiligheid, huishoudelijk afval, sociale zekerheid, 
hernieuwbare energie en afvalscheiding) en  voor achteruitgang (CO2 uitstoot (wegverkeer), energiegebruik, gender gelijkheid, OZB-tarief, 
werkgelegenheid, verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen, werkloosheid totaal en energiebesparing).
Daarbij moet men zich realiseren dat de data niet van (erg) recente datum zijn.  

Deze versie van de GDI heeft geen gevolgen voor het genoemde collegevoorstel aan de raad.  
Zoals ook in het raadsvoorstel is opgenomen, blijft het zo, dat de acties in het voorliggende Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018, 
zeker zullen leiden tot een verbetering van de GDI-score.

Met vriendelijke groet,

Marianne Timmermans,

beleidsmedewerkster milieuzaken van de gemeente Steenbergen
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