Vragen en opwaarderingsverzoek m.b.t SB Isolatieversnelling voor de smalle beurs
Partij

Nr
.

Vraag / Input

Antwoord / Reactie

SGP

1

Hoeveel kost het inzetten van financieel adviseurs en
hoeveel is de verwachte winst van het verhogen van de
rente bij hertoetsmomenten?

2

Wat zijn fixbrigades?

3

Hoe wordt de isolatieversnelling voor mensen lagere
inkomens en een eigen huis gecommuniceerd?

4

Kunnen mensen met een laag inkomen die in een andere
gemeente wonen dan de 3 à 4 gemeenten waar gestart
wordt, geen subsidie krijgen?

5

Er gaat blijkbaar een subsidie naar de gemeente, maar
uitbetaling wordt geregeld via een centrale organisatie.
Graag een helderdere toelichting en vooral het nut van de
gemeente als tussenstation.

6

Voldoen Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden wel
aan de tweede voorwaarde? Zo nee, is het niet mogelijk
deze tijdelijk op te schorten, zodat mensen deze winter nog
wat gaan hebben aan deze regeling?

Het warmtefonds verwacht van gemeenten dat ze één of meerdere
advieskantoren, voor het leveren van financieel advies, contracteren. De prijs is
afhankelijk van wat er in de markt beschikbaar is. De klant betaalt gedurende de
gehele looptijd van de Energiebespaarhypotheek geen rente. De
hertoetsmomenten zijn om te kijken of de klant wel of niet (een deel van) de
maandlasten van de Energiebespaarhypotheek kan betalen. Het gaat dan om
de aflossing. Niet om rente te gaan rekenen.
Een FIX-brigade is een naar Amsterdams voorbeeld lokaal op te zetten initiatief
waarbij een vakman (eventueel met hulp van statushouders, zij-instromers en/of
vrijwilligers) in een dag een woning van een kwetsbaar huishouden
energiezuiniger maakt door het dichten van naden en kieren, het inregelen van
installaties en het uitvoeren van andere maatregelen.
De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar de
doelgroep. In de meeste gevallen zal dit gebeuren door een brief. Een aantal
gemeenten gaven aan mensen ook te willen nabellen. Afhankelijk van de
gemeente wordt dit ondersteund door bijvoorbeeld advertenties in de
plaatselijke krant en (sociale) partijen die in de wijken actief zijn. Door wetgeving
rondom de privacy is een meer directere benadering niet mogelijk.
Als provincie hebben we subsidies verstrekt aan 4 gemeenten voor deze
isolatieversnelling. Zij maken het beschikbaar aan de doelgroep binnen de eigen
gemeente. We kiezen ervoor om in een pilot met 4 gemeenten de aanpak te
beproeven voordat we die provinciebreed aanbieden. Het doel is wel om
komend jaar meer gemeenten toe te voegen aan deze aanpak.
Subsidie verlenen direct aan de centrale organisaties was niet mogelijk, er is
namelijk een maximum subsidiebedrag per aanvraag. Ook zijn er beperkingen
aan het verlenen van een subsidie aan een BV. Binnen onze huidige
Uitvoeringsverordening (USET) is het ook niet mogelijk om direct subsidies te
verlenen aan inwoners. Daar is ons apparaat ook niet op ingericht. Om nog voor
deze winter van start te kunnen was dit de meest pragmatische oplossing.
Daarbij hebben gemeenten ook veel intensiever contact met inwoners over
verduurzaming van hun huis maar ook over financiële problemen en/of
schulden.
Gemeente Utrecht, Amersfoort en Leusden voldoen aan de tweede voorwaarde.
Gemeente Woerden heeft de aanvraag tot ontheffing nu versneld ingediend. De
verwachting is dat we deze kunnen verlenen voordat de versnellingsaanpak van
start gaat.
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GroenLinks

7

Vanuit GroenLinks niets dan complimenten voor deze
snelle schakeling en aanpak. We kijken uit naar de verdere
voortgang van dit traject.

We waarderen de complimenten zeer.

ChristenUnie

8

Opwaarderingsverzoek:
Deze aanpak heeft onze verhoogde aandacht, zoals we
ook al bij de Kadernota hebben aangegeven. Met de
ondenkbaar hoog geachte energieprijzen van dit moment
moet ook de provincie wat de ChristenUnie betreft nu geld
steken in directe opbrengst voor onze burgers. De
spouwmuurisolatie die deze aanpak beschrijft, is daar een
fantastisch voorbeeld van. Zeker omdat de aanpak de
burgers volledig ontzorgt. Onze complimenten daarvoor.
Tegelijk zal dit lang niet voldoende zijn voor deze
doelgroep. Wij hebben daarom nog de volgende
bespreekpunten:
Wat de ChristenUnie betreft is dit een eerste stap in
maatregelen die wij als provincie zelfstandig of samen met
gemeente kunnen nemen. Zijn er meer goede voorbeelden
op het oog of ideeën bij onze eigen provincie om
energiebesparing of eigen opwek direct te regelen? Wij
denken bij voorbeeld aan het initiatief van twaalf
gemeenten in de metropoolregio Eindhoven voor een
project met zonnepanelen:
https://innovationorigins.com/nl/groene-zone-7000gezinnen-regeling-zonnepanelen/
Wij snappen dat andere vormen van isolatie (zoals
dakisolatie) bij deze doelgroep veel zullen vragen van de
bewoners zelf, maar wordt er al gekeken naar
mogelijkheden om dit concept toch ook op die vormen van
isolatie toe te passen?

Vanuit de provincie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor hoe de
inclusieve doelgroep kan participeren bij zon op dak projecten. Hiervoor is
samen met de NMU en een aantal energiecoöperaties een project opgezet en is
er gekeken naar welke modellen mogelijk zijn. Belangrijk hiervoor is dat de
landelijke SCE regeling voor coöperatieve zon op dak projecten volgend jaar
aantrekkelijk genoeg is om dit soort projecten uit te kunnen voeren. Dit najaar
zullen de tarieven bekend gemaakt worden die vanaf januari 2023 zullen
gelden. De projecten worden voorbereid om dan gelijk in gang gezet te kunnen
worden.

De definitie van huishoudens met een smalle beurs is
moeilijk in de huidige tijd. Steeds meer huishoudens,
werkenden en niet werkenden, hebben moeite om hun
rekeningen en de dagelijkse boodschappen te betalen. In

Rondom de definities van huishoudens staan we de gemeenten toe om gebruik
te maken van een eigen afweging hierin. Zij kunnen beter inschatten wanneer
huishoudens in schrijnende situaties (dreigen) terecht te komen waarbij de
isolatie zeer welkom is. De keuze om in de basis aan te sluiten bij de kadering
die is gebruikt voor energietoeslag is ingestoken vanuit de uitvoerbaarheid.

9

10

N.B. m.b.t. het project in de metropoolregio Eindhoven kan opgemerkt worden
dat dit niet specifiek op mensen in energiearmoede is gericht. Iedereen kan er
gebruik van maken. Helaas leert de ervaring dat de meest zelfredzame mensen,
vaak mensen met hogere inkomens, hier het meest gebruik van weten te
maken. Ook is er onder de groep met lagere inkomens een grote leenaversie.

Ja, er wordt gekeken naar andere vormen van isolatie. Om snel van start te
kunnen zijn we nu gestart met spouwmuur- en eventueel vloerisolatie. De
hogerekosten van dakisolatie en glas hebben meegespeeld om dit nu nog niet
aan te bieden. Het is helaas ook niet mogelijk om een deel vanuit de ISDE+
gesubsidieerd te krijgen omdat de bewoner niet zelf de factuur betaald. We zijn
in gesprek met het Rijk om daar een oplossing voor te vinden. We willen leren
van de ervaring deze winter om te kijken hoe we het aanbod zo passend
mogelijk kunnen krijgen.
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hoog tempo komen steeds meer gezinnen in schrijnende
situaties terecht. Hoe flexibel is de definitie ‘smalle beurs’
van onze provincie en is de gedeputeerde bereid om hier
blijvend flexibel mee om te gaan?

Deze doelgroep is bij de gemeenten in beeld en kon daardoor beter en sneller
bereikt worden.
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