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Beantwoording van de vragen 
Vanwege de flink oplopende prijzen voor energie trekt het demissionaire kabinet de portemonnee om een deel van de 
stijgende energierekening te compenseren. Dit zal gaan gebeuren door belasting op energie te verminderen. Het kabinet 
trekt bovendien hier bovenop ook 150 miljoen euro extra uit voor het isoleren van huizen bovenop de half miljard euro die 
op Prinsjesdag al opzij is gezet voor woningisolatie. Gemeenten kunnen bepalen welke inwoners zij daarmee subsidie 
geven en ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk bij de huishoudens komt die dit nodig hebben.  
 
1. Is het college al bekend met dit bericht en zo ja is er ook al bekend welke bedragen er voor onze gemeente 
beschikbaar komen?  
Ja, het college heeft kennisgenomen van dit bericht. Helaas is nog niet bekend welk bedrag voor onze gemeente 
beschikbaar komt. Het Rijk overweegt de middelen te verdelen over de gemeenten op basis van het aantal gezinnen dat 
in energiearmoede leeft volgens het TNO-rapport Energiearmoede, waarin 550.000 huishoudens zijn geïdentificeerd. 
 
2. Op welke manier gaat het college er zorg voor dragen dat deze subsidie zo snel mogelijk en bij de juiste huishoudens 
terecht komt?  
We overwegen aan te sluiten bij de RREW-regeling die momenteel in de steigers staat. Deze regeling is vooral gericht op 
reductie energieverbruik bij huurders. We werken samen met GroenWest om huurders te helpen hun energiegebruik te 
beperken. Daarnaast is cluster energie in gesprek met het sociaal team, om er voor te zorgen dat gezinnen hulp krijgen 
bij het betalen van de energierekening èn snel maatregelen kunnen nemen om hun energiegebruik te beperken. 
 
3. Hoe gaat het college de inwoners van Woerden hierover informeren en stimuleren om van deze subsidieregelingen 
gebruik te maken om isolerende maatregelen te treffen?  
Het gaat voor Woerden om een beperkt bedrag. We willen daarom geen extra communicatie uitvoeren naast de 
algemene communicatie over isoleren en energie besparen die al gepland is. We sluiten aan bij de communicatie vanuit 
het RREW-project. Begin 2022 worden energiebesparingsvouchers verstrekt vanuit dit project. Daarnaast zetten we in op 
het direct benaderen van inwoners met financiële problemen door het sociaal team. 
 
4. Is het college het eens met de CDA-fractie dat huishoudens met een minder grote portemonnee en minder goed 
geïsoleerde (oudere) woningen voorkeur behoeven om in aanmerking te komen voor subsidie om de grootste stappen te 
kunnen maken? Zo nee, welke keuzes zouden dan gemaakt worden?  
Ja, daarmee zijn wij het eens, zeker gezien de beperkte beschikbaarheid van dit soort subsidies. 
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Schriftelijke vragen - Bijdrage overheid voor isoleren 

 

Vanwege de flink oplopende prijzen voor energie trekt het demissionaire kabinet de portemonnee 

om een deel van de stijgende energierekening te compenseren. Dit zal gaan gebeuren door belasting 

op energie te verminderen. Het kabinet trekt bovendien hier bovenop ook 150 miljoen euro extra uit 

voor het isoleren van huizen bovenop de half miljard euro die op Prinsjesdag al opzij is gezet voor 

woningisolatie. Gemeenten kunnen bepalen welke inwoners zij daarmee subsidie geven en ervoor 

zorgen dat dit zo snel mogelijk bij de huishoudens komt die dit nodig hebben. 

 

1. Is het college al bekend met dit bericht en zo ja is er ook al bekend welke bedragen er voor onze 

gemeente beschikbaar komen? 

2. Op welke manier gaat het college er zorg voor dragen dat deze subsidie zo snel mogelijk en bij de 

juiste huishoudens terecht komt? 

3. Hoe gaat het college de inwoners van Woerden hierover informeren en stimuleren om van deze 

subsidieregelingen gebruik te maken om isolerende maatregelen te treffen? 

4. Is het college het eens met de CDA-fractie dat huishoudens met een minder grote portemonnee  

en minder goed geïsoleerde (oudere) woningen voorkeur behoeven om in aanmerking te komen 

voor subsidie om de grootste stappen te kunnen maken? Zo nee, welke keuzes zouden dan 

gemaakt worden? 
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