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Max de Goede PLEK (Partij voor Leefomgeving En Klimaat)
Huidige Verordening Duurzaamheidsleningen uit januari 2018. Aanpassingen.
M22-52
Jaarstukken 2021 / Programma 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:

Een voorstel aan de raad voor te leggen tot aanpassing van de huidige Verordening
Duurzaamheidsleningen (2018) voor:
1.een aantal toetsings- en toekenningscriteria , zodat ook de lagere inkomenshuishoudens (die veel
financiële last hebben van energiearmoede) in aanmerking kunnen komen voor een
duurzaamheidslening om energiebesparingsmaatregelen toe te kunnen passen.
2. voorrang verlening aan financiering van de meest effectieve energie- en klimaatmaatregelen..
Hierbij wordt gedacht aan;
1. Het laten vervallen van een BKR toets-eis.
2. Voorrang te verlenen aan huishoudens die in moeilijkheden verkeren vanwege energiearmoede
(lagere inkomensgroepen)
3. Vooral leningen toe te kennen op basis van de meest effectieve
energie(besparings)maatregelen die het gasverbruik en kosten energierekening het sterkste
doen verminderen per geïnvesteerde euro (o.a. uitgebreid isoleren, inductiekookplaat,
efficiënter ketel etc.)
4. Voorrang te verlenen voor maatregelen met de grootste reductie broeikasgassen per eenheid
investering.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1. Verduurzaming te duur is voor 1 op de 5 bewoners. Financieel kwetsbare huizenbezitters kunnen de benodigde
investeringen in verduurzaming niet betalen (Bron; de Nederlandsche Bank)
2. Deze huiseigenaren hebben te weinig spaargeld of te weinig leenruimte bij een bank.
3. Een BKR toets bepaalde inwoners uitsluit van een duurzaamheidslening bij de gemeente.
4. De gemeente Gooise Meren (het college) een rechtvaardige energietransitie wil gaan realiseren en dit nu niet mogelijk is
met de huidige opzet van duurzaamheidsleningen (uit revolvingfonds gemeente)
5. De meeste leningen gaan naar plaatsing van zonnepanelen (60%) en het vermoeden bestaat dat de meeste indieners met
gemak deze investering zelf kunnen regelen (uit eigen vermogen of via een bank)
6. Momenteel besparing op gasverbruik de meest effectieve verduurzamingsmaatregel is voor inwoners. Met andere
woorden maatregelen om gasverbruik te reduceren leveren de grootste financiële besparingen op voor (kwetsbare)
huishoudens.
7. Om aan klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en om een sterkere reductie van uitstoot van broeikasgassen te
realiseren moeten ook hiervoor de meest effectieve maatregelen voor broeikasgasreductie voorrang krijgen bij
toekenning van een duurzaamheidslening.

