
Amendement 
 

Onderwerp amendement: 
 

Duurzaamheid voor iedereen 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr en naam):  
 

3a3 Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139) 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 526139 

Besluit de verordening behorende bij het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst1 Nieuwe tekst1 
 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande 

woonruimten in de gemeente Gooise Meren, die 

geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning. De hierna 

onder a, b, c, h, i , j en k van artikel 5.1 

genoemde duurzaamheidsmaatregelen zijn van toepassing op alle 

bestaande en nieuw te bouwen woningen in 

Gooise Meren. De onder d, e, f, g en l van artikel 5.1 genoemde 

maatregelen zijn alleen van toepassing op alle 

bestaande woningen in Gooise Meren. 

 

 

 

Artikel 4 Bevoegdheid college 

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een 

Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 

bedoelde budget. 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande 

woonruimten in de gemeente Gooise Meren, die 

geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning met een 

WOZ-waarde van maximaal €500.000 (waarde peil 2018). De 

hierna onder a, b, c, h, i , j en k van artikel 5.1 

genoemde duurzaamheidsmaatregelen zijn van toepassing op 

alle bestaande en nieuw te bouwen woningen in 

Gooise Meren. De onder d, e, f, g en l van artikel 5.1 genoemde 

maatregelen zijn alleen van toepassing op alle 

bestaande woningen in Gooise Meren. 

 

Artikel 4 Bevoegdheid college 

1. Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen 

voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in 

artikel 3 bedoelde budget. 

2. Het college heeft een afwijkingsbevoegdheid van 

maximaal 10% met betrekking tot de maximale WOZ-

waarde uit artikel 2; 

3. De afwijking uit lid 2 wordt onderbouwd op basis van 

de te behalen duurzaamheidswinst ten opzichte van 

de mate van overschrijding van de grenswaarde. 

 

Toelichting2 

 

Overwegende  
1. dat het wenselijk is zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen hun woningen te verduurzamen; 
2. dat investeren in de verduurzaming van kleinere woonhuizen en appartementen relatief veel 

duurzaamheidswinst oplevert tegen lagere kosten; 
3. dat het sinds de financiële crisis voor inwoners met een wat smallere beurs moeilijk is om via de reguliere 

financiële instellingen leningen af te sluiten; 
4. dat het wenselijk is dat ook deze groep huiseigenaren in staat worden gesteld hun woningen te verduurzamen 

en zo bij te dragen aan een duurzaam Gooise Meren; 
5. dat het beperkte budget van de Duurzaamheidslening Gooise Meren voorziet in 16 subsidies met de maximale 

hoogte; 
6. Dat dit zou kunnen betekenen dat de grens aan het budget snel bereikt wordt waardoor geen nieuwe leningen 

afgesloten kunnen worden; 
7. Dat de kosten voor de verduurzaming van grote woningen sneller boven het maximale leningbedrag uit zullen 

stijgen;  
8. Dat daardoor minder woningen verduurzaamd kunnen worden omdat het budget dan sneller uitgeput is; 
9. Dat het wenselijk is dat het College een discretionaire bevoegdheid krijgt om af te wegen of de 

duurzaamheidswinst door maatregelen waarvoor een duurzaamheidslening wordt aangevraagd, voor 
woningen waarvan de WOZ waarde het grensbedrag uit artikel 2 (geamendeerd) net overstijgt, afwijking van 



het norm-bedrag rechtvaardigt (kleine overschrijding, grote winst); 

Naam raadslid/-leden (fractienaam): 
Rolien Bekkema, PvdA 

 
 


