
   

Motie 
 

 Onderwerp Duurzaamheidsleningen 

 

Datum 22 november 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 22 november 2022; 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
Gehoord de beraadslagingen; 
 
Overwegende dat: 

• de gemeente Almelo gunstige ervaringen heeft opgedaan en nog steeds opdoet 
met het verstrekken van gemeentelijke duurzaamheidsleningen; 

• het waarschijnlijk is dat de energieprijzen niet meer op het lage niveau zullen 
komen van voor de oorlog in Oekraïne; 

• hierdoor de installatie van warmtepompen ook voor mensen met lagere inkomens 
rendabel zullen zijn, daarbij uitgaande van het feit dat op een aanschafprijs van 
plm. 6000 Euro al bijna 2500 energiesubsidie kan worden ontvangen; 

 
Verzoekt het college om: 

• op zeer korte termijn (nog voor het eind van dit jaar) een voorstel op hoofdlijnen 
aan de raad voor te leggen waarin de mogelijkheden tot het verstrekken van 
leningen zoals in Almelo worden beschreven; 

• mensen met lagere inkomens actief te benaderen om hen op de mogelijkheid van 
de installatie van een warmtepomp (of andere duurzaamheidsmaatregelen) te 
wijzen; 

• belangstellenden te faciliteren bij de berekening van de mogelijkheden, het 
aanvragen van subsidie en de installatie van de voorziening; 

• dit te doen in nauwe samenwerking met de corporaties in onze gemeente waarbij 
nagegaan zou moeten worden of deze corporaties zouden kunnen optreden als 
inkoper, installateur en onderhoud van de te realiseren voorzieningen; 

• hiertoe alvast een bedrag te reserveren uit de overschotten uit voorgaande jaren 
op basis van het gegeven dat de verstrekte middelen weer terugvloeien in de 
gemeentekas; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
PvdA  
F. Rijkens. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 22 november 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 

h.meerman
Watermerk



 


