Bijkomend punt voor gemeenteraad van 1 oktober 2019
Voorstel tot oprichting van klimaatraad
MOTIVERING
Rekening houdend met
(a) het gemeenteraadsbesluit dd. 2 december 2017 waarbij besloten werd tot de toetreding van
Stad Bilzen tot de Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
(b) het voorstel in dit besluit voor de oprichting van een werkgroep betreffende de lokale
uitdagingen met betrekking tot burgemeestersconvenant
(c) een aantal opmerkingen in hoger vernoemd gemeenteraadsbesluit zoals: (1) steden en
gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten)
verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het
gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; (2) veel van de maatregelen ter
vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering van het gebruik van duurzame
energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale
overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen
worden uitgevoerd; (3) de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie
alleen kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe
een bijdrage leveren; (4) de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de
energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het
dichtst bij de burgers staat; (5) het nieuwe, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie doelstellingen bevat rond beperking van klimaatverandering na 2020 en
doelstellingen rond aanpassing aan klimaatverandering; en verder nog tal van andere
opmerkingen in het zelfde gemeenteraadsbesluit
(d) de vaststelling van de Sustainable Development Goals door de UN (UN General
Assembly. (2015). Sustainable Development Goals. Transforming our world: the 2020
Agenda for sustainable development, 2030(UN General Assembly (2015a), ‘Transforming
our world: the 2030 Agenda for sustainable development’, Resolution A/RES/70/1,
undocs.org/A/RES/70/1 [2 June 2016].).
(e) het decreet gemeentelijk beleid waarbij duidelijk gekozen wordt voor het betrekken van
burgers bij het beleid (22 december 2017 en latere wijzigingen)

BESLUIT
ARTIKEL 1
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de installering van een breed “overlegplatform
voor klimaatadvies”, dit als uitbreiding van de werkgroep waarin sprake is in het
gemeenteraadsbesluit dd 2 december 2017. Dit overlegplatform heeft tot doel om vanuit een

breed overleg tussen politieke verantwoordelijken, ambtenaren, burgers en organisaties te
komen tot een duidelijk klimaatplan voor Stad Bilzen, waarin de ambities van de
burgemeestersconvenant en de SDG’s geconcretiseerd worden. Verder werkt dit platform
voor klimaatadvies aan een gedragen sensibiliseringsplan gericht met concrete acties.
ARTIKEL 2
Aan dit overlegplatform nemen ambtshalve deel: de bevoegde schepen of zijn afgevaardigde,
en de bevoegde ambtenaar voor klimaat, of bij ontstentenis de bevoegde ambtenaar voor
milieu of zijn afgevaardigde. Verder kunnen alle betrokken burgers, hetzij individueel hetzij
als afgevaardigde van een belangenvereniging deel uitmaken van dit overlegplatform.
In zonderheid roept de gemeenteraad een aantal organisaties op om zeker mee aan te schuiven
bij dit overleg, zoals: ook ondernemers, kmo's, scholen, natuur- en andere verenigingen,
burgercomités en dergelijke.
ARTIKEL 3
De gemeenteraad vraagt aan de bevoegde schepen om voor de volgende zitting van de
gemeenteraad een brede oproep te doen aan de burgers waarin de oprichting van dit
overlegplatform voor klimaatadvies wordt aangekondigd en waarin burgers worden
opgeroepen om zich aan te melden voor dit overlegplatform voor klimaatadvies.
ARTIKEL 4
De gemeenteraad vraagt aan de bevoegde schepen om voor 31 januari 2020 de gemeenteraad
in kennis te stellen van de kandidaten voor dit overlegplatform en van de datum van de
installatievergadering.

ARTIKEL 5
Tijdens de installatievergadering van het overlegplatform voor klimaatadvies duiden de
aanwezigen een voorzitter en secretaris, die samen met de bevoegde schepen en ambtenaar de
vergaderagenda vastleggen. Dit overlegplatform voor klimaatadvies vergadert minstens 3 keer
per kalenderjaar.
ARTIKEL 6
He overlegplatform voor klimaatadvies monitort jaarlijks de veranderingen in de belangrijkste
klimaatparameters zoals oa CO2-uitstoot. Deze monitoring wordt opgenomen in een
jaarverslag, waarin ook melding wordt gemaakt van de ondernomen acties en adviezen naar
het beleid. Dit jaarverslag wordt jaarlijks ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

