Bijlage 3: OVERZICHT UITVOERINGSSCENARIO'S
Speerpunt/ond
erwerp

activiteit

organisatie

Invoeren programmamanagement

7 mei 2013
Scenario
huidig

400 uur
oxtra

Geen centrale coördinatie
Uitvoeren COS monitor
Elke maand kort bericht op intranet
elk kwartaal een bijeenkomst
medewerkers over DZH onderwerp
Elke maand kort bericht op intranet
tbv medewewerkers
Digitale ideeenbus DZH
medewerkers
Aanmelden als Milleniumgemeente
Breed aanpassen DZH site
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Aanpassen DZH site

anno

Beperkt aanpassen DZH site
Maken kort communicatieplan
Maken communicatieagenda
Uitbreiden overzicht
subsidiemogelijkheden op bredere
scoop DZH
Folder DZH beleid maken

Participatie

Samenwerking

Afval

Communicatiemoment vaststellen
DZH-beleid
Overzicht maken mogelijkheden
inzet mensen met afstand
arbeidsmarkt in gemeentelijke
opdrachten
Digitaal lespakket DZH
basisscholen
Faciliteren DZH café
Opzetten en onderhouden Platform
Duurzaam Hellendoorn
Organiseren Dag van de
Duurzaamheid
Onderzoek naar mogelijk-heden
inzet energiecoaches (mensen met
achterstand op de arbeidsmarkt)
Onderzoeken DZH samenwerking
WT-4 en regiomeenten
Overzicht maken DZH
partners/netwerk
Afvalbeleid, nader onderzoek en
metingen doen

Scenario
optimaal

700 uur
exlra

Coordinator DZH aanstellen
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minimaal
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Fairtrade

Energie en
Klimaat

MVO

Leefomgeving

Onderzoek afzet grof groenafval
gemeente tbv biomassa
Fairtrade gemeente, samenstellen
lokale werkgroep
Maken plan van aanpak
Fairtradegemeente

150 uur
extra

tnooo
binnen
1 Ū0 uur
e2»50

O-meting Fairtrade bedrijven
uitvoeren
Zo veel mogelijk Fairtrade inkopen
Beperkt fairtrade inkopen
Uitvoeren C 0 2 scan
Afronden projecten SLOK subsidie
en eindrapport maken
Uitvoeren motie onderzoek naar
zonnepanelen op gemeentelijke
daken
Uitvoeren verzoek B&W om
kritische te kijken naar
energiebeleid gemeentelijke
gebouwen
Uitgeven DZH-leningen en premie
particulieren
Uitvoering geven aan energieloket
Inventarisatie nieuwbouw en
renovatie gemeentelijke gebouwen
met kansen voor DZH-maatregeien
Uitbreidiing labeling gemeentelijke
gebouwen nav nieuwe wetgeving
Beleid maken voor openbare en
particuliere E-laadpunten, rol
gemeente
Maken van organisatiestatement
MVO
Afspraken vastleggen dat
relatiegeschenken en
kerstpakketten (voor een deel)
duurzaam worden in gekocht bv bij
Wereldwinkel
Maken vervoerplan maken
organisatie
Bestaande MVO benaderen om
maatschappelijk verantwoord
ondernemen uit te dragen
Onderzoek naar mogelijkheden
postverzending C 0 2 neutraal
Verder ontwikkelen duurzaam
inkopen
Verdergaande duurzame openbare
verlichting
Onderzoek verduurzaming
wagenpark
Mogelijkheden tankstation biogas
onderzoeken
Meenemen DZH-aspecten in op te
stellen waterbeleid
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Natuur en
landschap

Actualiseren beleid duurzaam
bouwen
Opnemen beleid voor ruimte
vragende DZH-initiatieven
Onderzoeken mogelijkheden grote
windmolens 2 tot 4 MW op
industriegebieden
Onderzoek
(planologische)mogelijkheiden
kleine (15m) windturbines in
buitengebied

Inventariseren en evt aansluiten bij
initiatieven verwerking biomassa
naar brandstof of andere producten
(bv pellets)
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grijs gearceerd is uitgevoerde activiteit per scenario
6 bedrag is benodigd bedrag uit algemeen duurzaamheidsbudget
xxx uren is extra benodigde uren voor programmamanagement/communicatie of
coördinatie/communicatie
4- -I- 4- zijn die activiteiten die kunnen worden gedaan uit de extra benodigde uren voor
programmamanagement of coördinatie (beiden incl communicatie)

