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Onderwerp: Revolverend fonds energie

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 juni 2017,

Overwegende dat:
De gemeente groene initiatieven ondersteund in de breedste zin van het woord.
Energieneutraal wonen een van deze initiatieven is.
Er naast het grondig beperken van het energieverbruik van een woning (bijvoorbeeld
d.m.v. isolatie) het opwekken van het resterende energieverbruik (bijv. met zonneenergie) een belangrijke ingreep aan een woning is.
Het investeren in energieneutraal wonen geen goedkope ingreep is.
Er bij de provincie wel leningen voor bestaan, maar dergelijke fondsen hebben een even
zware toetsing als banken hanteren. Mensen met een eigen huis en een lager inkomen
komen hierdoor niet door de financiële toets van de provincie.
Er hierdoor mensen ‘buiten de boot’ vallen en niet in aanmerking kunnen komen voor een
lening.
Zij hierdoor niet kunnen investeren en dus ook niet kunnen gaan besparen op hun
energiekosten.
De kosten voor het isoleren van een woning gemiddeld €10.000 is en de besparing als
gevolg van het plaatsen van zonnepanelen op kan lopen tot wel €20.000.
Wij voorstellen om voor deze doelgroep een revolverend fonds energie in te stellen.
Uit dit fonds kan men dan de woningaanpassingen financieren. Gebruikers van het fonds
lossen direct weer af, gefinancierd door de besparingen, waardoor er ook meteen weer
anderen van het fonds gebruik kunnen maken.
Spreekt uit:
Juist voor mensen met een kleinere beurs kan een besparing op de energiekosten belangrijk zijn.
Alleen dat is nu vaak onbereikbaar voor deze doelgroep. We willen nadrukkelijk aangeven dat het
niet onze bedoeling is dat de gemeente als bank gaat fungeren. Maar juist een fonds in het leven
stelt dat zichzelf terugverdiend in de breedste zin van het woord. Gebruikers van het fonds lossen
direct af vanuit de besparingen die ze doen. Als we kunnen starten met 25 gezinnen dan zou het
fonds een €250.000 moeten bedragen, dit zou nader uitgewerkt dienen te worden door het
ambtelijk apparaat.
Draagt het college op:
Om in het kader van energieneutraal wonen de mogelijkheden en kosten te onderzoeken
voor het instellen van een revolverend fonds energie en hiermee terug te komen naar de
raad.
en gaat over tot de orde van de dag,
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