VERANTWOORDING VERANDERINGEN EDITIE 2005 TOV EDITIE 2009

Tussen 2005 en nu is er qua kennis en beleidskaders veel vooruitgang geboekt om het maken van
duurzame keuzes te bevorderen. De vragenlijsten zijn daarom geactualiseerd.
Scores
Besloten is een wat meer rigide systeem aan te houden voor de waardering van de antwoorden:
▪
Formele beleidskaders: waardering van 2 punten
▪
Uitvoering: waardering van 1 punt
▪
Extra waardering: waardering van 3 punten
(voor beleid waar duidelijk een grote ambities uit blijkt om lokaal een extra impuls te geven aan
duurzame ontwikkeling)
Daarnaast is gezocht naar de juiste balans tussen de drie vragenlijsten.
Vragen
Aangepaste vragen: vragen zijn geactualiseerd door nieuwe beleidskaders, hergeformuleerd of
aangescherpt.
Weggelaten vragen: niet meer fungerend beleid of te diep ingaand op details. Daar waar mogelijk hebben
we enkele vragen samengevoegd.
Nieuwe vragen: Hieronder volgt een overzicht verwijderde vragen uit de lijst van 2005 en een overzicht
van nieuwe of gewijzigde vragen in de nieuwe vragenlijsten (editie 2009) van de Lokale
Duurzaamheidsmeter. Op de volgende pagina’s vindt u per thema de aanpassingen

WIJZIGINGEN LIJST SOCIAAL MONDIAAL, NU PEOPLE

Verwijderd uit oude lijst 2004/05 (sociaal mondiaal)

Score

Vraag 3: Er is een apart budget voor het financieren van dit proces.

2

Vraag 7: Dit budget is hoger dan 0,50 eurocent per inwoner

1

Vraag 11: Uw gemeente of de door uw gemeente gesteunde organisaties, onderhouden
één of meer relaties met gemeenten in Oost- of Midden-Europa.
Vraag 13: In de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa speelt
gesprek en uitwisseling op het brede werkveld van duurzame ontwikkeling een
belangrijke rol.

2

Vraag 14: Speelt bij de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa
klimaatproblematiek een belangrijke rol?

2

Vraag 19: Besteedt uw gemeente in deze collegeperiode expliciet aandacht aan de
problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen?

2

Vraag 25: De gemeente maakt het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke
lasten eenvoudiger door a) bijstandsgerechtigden ambtshalve kwijtschelding te verlenen
en b) meerjarige kwijtschelding te verlenen (met inkomenstoets).

1

Vraag 27 Bewaakt uw gemeente de kwaliteit van het minimabeleid?
Door de volgende drie maatregelen:
a) overleg met een klantenraad
b) een minima-effect-rapportage c) nieuwe technieken zoals bestandskoppeling of een
scan.

2

Vraag 29: De gemeente heeft een regeling getroffen voor een collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering voor kwetsbare groepen.

1

Nieuwe vragen in lijst 2009/10 (people)

Score

Vraag 4: Uw gemeente heeft toegankelijke informatie en procedureregels voor
burgerinitiatief.

1

Vraag 8: Uw gemeente evalueert jaarlijks in hoeverre haar klanten (burgers) tevreden
zijn over de gemeentelijke serviceverlening.

1

Vraag 9: Uw gemeente stelt minimaal iedere vier jaar een plan vast betreffende
maatschappelijke ondersteuning?

2

Vraag 17: Uw gemeente heeft beleid voor volwaardige ondersteuning van mantelzorg
en vrijwilligerondersteuning

2

Vraag: Uw gemeente faciliteert het zelfstandig functioneren van mensen met een
beperking, een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal
probleem.
Vraag 18: Uw gemeente stimuleert juist bij minima de mogelijkheden voor
energiebesparing

1

Vraag 20: Uw Gemeente draagt actief het belang van Art. 1 uit.

1

Vraag 21: Uw gemeente is een Millennium Gemeente en/of heeft een actuele
beleidsnota op het gebied van internationale samenwerking.
De gemeente onderkent daarmee het belang van internationale afspraken en vertaalt
deze waar mogelijk door naar lokaal beleid.

3

WIJZIGINGEN KLIMAAT EN WATER, NU PLANET

Verwijderd uit oude lijst2004/05 (klimaat en Water)
Vraag 2: Heeft de gemeente gekozen voor het Pluspakket bij de aanvraag in
het kader van de BANS subsidie?

2

Vraag 8:
Vraag 11: Stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit van de 'grijze stroom'?
(Deze vraag positief waarderen indien de gemeente 100% groene stroom in
koopt... want dan zijn de eisen niet echt relevant).

2

Vraag 18: In uw gemeente is een "convenant duurzaam bouwen" getekend dat
structureel wordt uitgevoerd.

2

Vraag 20: De gemeente houdt bij hoeveel duurzaam gebouwde en
gerenoveerde huizen en gebouwen binnen de grenzen van de gemeente staan
en welke maatregelen daarbij zijn getroffen.

1

Vraag 21:Uw gemeente rekent de Energie Prestatie Coëfficiënt in
bouwaanvragen na.

1

Vraag 23: In uw gemeente is per 100 huishoudens minstens één zonneboiler.

1

Vraag 24: In uw gemeente is minstens één vierkante meter zonnepaneel
geplaatst per vijftig tot honderd huishoudens.

1

Vraag 25: In uw gemeente is minstens één vierkante meter zonnepaneel
geplaatst per één tot vijftig huishoudens.

2

Vraag 33:Uw gemeente doet mee aan de nationale straatspeeldag.

1

Vraag 36: De gemeente koppelt de rioolheffing aan de rekening van het
drinkwatergebruik voor huishouden.

3

Vraag 43: Uw gemeente zet zich actief in voor het tot stand komen van de
waterkansenkaart.

2

Nieuwe vragen in lijst 2009/10 (planet)
Vraag 1: Uw gemeente heeft een actueel klimaatbeleidsplan en geeft hieraan
een hoge prioriteit.

2

Vraag 2: Uw gemeente heeft de ambitie om binnen een bepaalde termijn een
klimaatneutrale gemeente te worden.1

2

Vraag 10: Uw gemeente heeft meetbare doelen gesteld voor het aandeel van het lokale
energieverbruik afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind,
biomassa, waterkracht, aardwarmte).

3

Vraag 12: Uw gemeente is lid van het Klimaatverbond.

1

Vraag 22: De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het klimaat verandert. Uw
gemeente heeft inzicht in, of is bezig met het in kaart brengen van, de
mogelijke gevolgen van dergelijke veranderingen en de benodigde maatregelen
voor adaptatie.

2

1

Ambitie voor klimaatneutrale gemeentelijke organisatie is opgenomen in lijst PROFIT

WIJZIGINGEN LIJST DUURZAAM EN ONDERNEMEN, NU PROFIT
score
Verwijderd uit oude lijst 2004/05 (duurzaam en ondernemen)
Vragen 7 + 8 samengevoegd: De gemeente gebruikt gerycled en/of FSC
papier

1

Vragen 13 + 14 samengevoegd: thee en koffie: De gemeente schenkt Max
Havelaar thee en koffie

1

Vraag 10: Er is voor (bijna) iedere aanbesteding contact tussen de
beleidsafdeling milieu en de inkoper van de gemeente

3

Vraag 11:Bij aanbestedingen en inkoop communiceert de gemeente actief naar
de werkvloer over de genomen besluiten.

2

Vraag 19: De gemeente stimuleert particulieren om natuurvriendelijk te
tuinieren.

1

Vraag 25:Uw gemeente houdt, samen met de bevolking, de ontwikkeling van
biodiversiteit in de gaten (monitoring).

2

Vraag 26: De gemeente communiceert regelmatig over veranderingen in
biodiversiteit binnen haar grenzen.

2

Nieuwe vragen in lijst 2009/10 (profit)
Vraag 1: Uw gemeente heeft de ambitie vastgesteld om zelf als organisatie
uiterlijk in 2015 klimaatneutraal te zijn.

3

Vraag 4: De gemeente heeft de Verklaring Duurzaam Inkopen van SenterNovem
ondertekend.

1

Vraag 13: Binnen de gemeente wordt standaard dubbelzijdig geprint en
gekopieerd.

1

Vraag 18: Uw gemeente ambieert op een aangegeven termijn Fairtrade Gemeente te
worden.

3

Vraag 21: Uw gemeente stimuleert actief het autodelen.

1

Vraag 27: Uw gemeente heeft een MVO-platform of stimuleert de oprichting
van de een MVO-platform

1

Vraag 28: Uw gemeente heeft een centraal aanspreekpunt voor ondernemers
(ondernemersloket) waar MVO-advies deel uitmaakt van het dienstenpakket
richting ondernemers.

1

