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 Onderwerp Duurzaamheidsfonds

 

Datum 9 november 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 9 november 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
 

• De urgentie van duurzaamheidsmaatregelen vanuit klimaatperspectief groter is dan 
ooit; 

• De bereidheid tot het nemen van duurzaamheidmaatregelen onder vrijwel alle 
inwoners in ons land groot is als gevolg van de extreem hoge energiekosten; 

• Gevreesd moet worden dat juist de lage inkomens en de lagere middeninkomens in 
financiële zin niet in staat zijn tot effectieve duurzaamheidsmaatregelen in hun 
(huur)woning; 

• Het eigenlijk vreemd is dat we nu geld beschikbaar stellen voor de hoge energielasten 
terwijl die middelen idealiter beter structureel ingezet zouden moeten worden voor de 
verduurzaming van woningen; 

• Duurzaamheidsmaatregelen nog nooit zo snel terugverdiend kunnen worden en er 
dus sprake is van een niet te missen momentum; 

• Een extra toename van duurzame woningen in onze gemeente helpt om onze eigen 
energiedoelstellingen te bereiken. 

 
Besluit 

• Op zeer voortvarende en - indien nodig - op onconventionele wijze inwoners actief te 
benaderen met praktische voorstellen tot verduurzaming van hun woning; 

• Daarbij aan de hand van reële financiële berekeningen te schetsen hoe betrokkenen 
zonder grote financiële risico’s kunnen investeren in flinke duurzaamheids-
maatregelen; 

• Daarbij de samenwerking te zoeken met de woningcorporaties, bijvoorbeeld bij huis-
aan-huis bezoeken en eventuele collectieve inkoop van duurzaamheidsvoozieningen; 

• Een en ander te realiseren met behulp van door de gemeente verstrekte 
duurzaamheidsleningen zoals bijvoorbeeld toegepast door de gemeente Almelo; 

• Voor de genoemde doelgroepen te streven naar een extra aantal van 400 
verduurzaamde woningen in één jaar tijd; 

• Voor ondersteuning, uitvoering en realisatie van deze ambitie € 500.000,- extra in te 
zetten. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 

h.meerman
Watermerk



Ingediend door: 
 
F. Rijkens M. Hutten <naam> 
 
 
PvdA IB <fractie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 9 november 2022______________________. 
 
 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel 

h.meerman
Watermerk


