
STICHTING STOP LIJNKAPING
(EN ANDER ONGEKEND ONRECHT)

29 maart 2O22

Gemeente Valkenswaard
t,a.v, Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard
Postbus 10100
5550 GA VALKENSWAARD

Betr.: ens
tegenqewerkt en qefrustreerd

Geacht college,

Onderstaand treft u een aantal vragen aan, die wij grcag door uw college
beantwoord zien.

Is het college ermee bekend:

- dat woningstichting Woningbelang momenteel een kruistocht voert tegen een
inwoner van Valkenswaard, die zijn huurwoning verwarmt met een airco-
warmtepompinstallatie en daarmee zijn gasverbruik substantieel heeft verlaagcl en
alzo ook enorm bespaart op de gasrekening?
(Ter informatie: de daarvoor benodigde elektriciteit wordt ten volle geleverd cloor
éigen - dus niet van de woningstichtinq gehuurde - hoogwaardige zonnepanelen)

- dat woningstichting Woningbelang de desbetreffende inwoner van Valkenswetard
inmiddels heeft gedagvaard en de verwijdering van de airco-warmtepompinstallatie
heeft gevorderd?

Hoe verhoudt zich dat tot de inhourd en strekking van uw hier als bijlagen
bijgevoegde brieven aan de gemeenteraad met kenmerk 2022-221427 en 2Ct22-

225914 respectievelijk de dato 15 maart 2022 en 23 maart 2022?

Hoe staat het college hierin? En wat denkt het college aan dit soort praktijken van
woningstichting Woningbelang te gaan doen?

Ter zake graag van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

H.C.M. Swanen

COLUMBUSSTRAAT 54.5554 PD ' VALKENSWAARD
(O4O)2047159 . INFO@STOP-l-.IJNKAPING.NL' STOP-LIJNKAPING.NI-

KVK 83581952. RSIN 86292-4431. BANK N125ING80009299639
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15 maart 2022
2022- 227427
Uitvoering regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)
Linda van Hees

Geachte raad,

Met deze raadsinformatiebnief willen wij de gemeenteraad informeren over de

uitvoering van de regeling reductie energiegebruik woningen (RREW).

Inwoners faciliteren en ondersteunen bij het besparen van energie
In 2019 is de duurzaamheidsvisie vastgesteld, Hierin staat dat de gemeente toe

wil werken naar een energieneutrale gemeente in 2050. Om dit doel te kunnen

bereiken is het noodzakelijk dat er in de gebouwde omgeving (o.a. koop- en

huurwoningen) energie bespaart gaat worden, De gemeente wil haar inwoners

hierbij ondersteunen. Om invulling te geven hieraan is eind 2020 een aanvraag

ingediend bij de Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW).

Budget ontvangen voor stimuleren van energiebesparing bij inwoners
In november 2O2O is landelijk de RREW opengesteld. Dit is de opvolger van de

RRE die in Valkenswaard in 2021 is uitgevoerd met het verspreiden van een

duurzaamheidsspel onder basisschoolleerlingen en het beschikbaar stellen van

2000 duurzaamheidspakketten. Doel van deze regeling is het stimuleren van

energiebesparing en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in

woningen. Eind 2020 heeft gemeente Valkenswaard een aanvraag van €756.47lr,-
ingediend om 11.000 huishoudens bewust te maken van mogelijkheden om

energie te besparen. De uitvoering van dit project loopt tot 31 december 2022

plaats.

RREW is geen specifieke regeling voor het tegengaan van energiearmoede
In het kader van de energietransitie is het belangrijk om waar mogelijk energie te

besparen. Inwoners voelen ook steeds meer urgentie om energie te besparen

vanwege de hoge energieprijzen en steeds meer huishoudens ondervinden
problemen door energ iearmoede.



Gemeente Valkenswaard heeft eind 2021 middelen ontvangen van het Rijk om

energiearmoede tegen te gaan. Dit is een andere regeling dan de RREW"

Duurzaamheidspakket voor alle huishoudens en 4.50O energievouchers
Samen met de woningcorporaties Woningbelang en Woonbedrijf is een voorstel
gemaakt om het budget binnen de voorwaarden van de regeling zo efficiënt
mogelijk in te zetten. De aanpak bestaat uit twee sporen;

. Het eerste spoor bestaat uit het toesturen van een duurzaamheidspakket

naar alle huishoudens in de gerneente. Dit pakket bevat een

energiebesparende maatregel, informatie over energiebesparing en

informatie over het aanvragen van een energievoucher. Het doel hiervan is

om zoveel mogelijk inwoners te informeren over de

energiebespa ringsmogelijkheden in hu n woning.

. Het tweede spoor bes;taat uit het verstrekken van 4,500 energievouchers
ter waarde van €80,-. Deze zijn bedoeld om inwoners die enthousiast zijn
om kleine energiebesparende nraatregelen te treffen, financieel tegemoet
te komen, Met de energievoucher kunnen zij via bepaalde webshops en bij

lokale íysieke winkels geselecteerde producten aanschaffen die bijdragen
aan energiebesparing, Van de 4.500 energievouchers zijn er 3.000
gereserveerd voor huurders (sociale huur en particuliere huur), Deze

verdeling is gemaakt omdat huurders bij eerdere regelingen niet mee

konden doen in verband met de geldende voorwaarden,

Communicatie vindt plaats samen met woningcorporaties
De uitvoering van de RREW vindt plaats samen met de woningcorporaties

Woningbelang en Woonbedrïjf. Rondom de verstrekking van de

duurzaamheidspakketten en het aanvragen van energievouchers is in
samenwerking met Woningbelang en Woonbedrijf een communicatieplan
opgesteld,

Oog voor lokale ondernemers en social return
Lokale ondernemers die kleine energiebesparende maatregelen verkopen, worden
gevraagd om deel te nemen aan de RREW. Zij kunnen één van de fysieke winkel:;

zijn waar inwoners hun energievoucher kunnen inwisselen. Daarnaast worden de

d uu rzaamheidspakketten ingepakt en verstuu rd door Businesspost Zu idoost-

Brabant van Ergon. Hiermee wordt invulling gegeven aan social return,



Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van
deze brief. u kunt hiervoor terecht bij mevrouw L. van Hees, per mail
bereikbaa r via li nda.van. hees@valkenswaa rd. nl of telefonisch via 040-
208357s.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders Gemeente Valkenswaard

drs. A,B.A.M, Ederveen

Burgemeester



GEMEENTE
VALKENSWAARD

-

Aan de leden van de Raad van de gemeente Valkenswaard.

de Hofnar 15

Postbus 10100

5550 GA Valkenswaard

r (040) 208 34 44

F (040) 204 s8 90

www.valkenswaard. nl

Datum

Kenmerk

Onderwerp

Behandeld door
Bijlagen

23 maart 2022
2022-225914
Energietoeslag
Danielle Willems

Geachte raad,

Hierbij informeren we u over de energietoeslag,

Inleiding

In december 2O2t heeft het Rijk aangekondigd dat er een energietoeslag van € Z.OO

voor mensen met laag inkomen komt. In de vorm van categoriale bÍjzondere

bijstand, Hierdoor kunnen gemeenten gemakkelijk uitkeren met zo min mogelijk
bewijslast voor inwoners en uitvoeringskosten voor gemeenten,

Dit vereist een wetswijziging. AankondÍging was dat het begin februari2022 rono zou

zijn. Op ll maart jl. heeft het Rijk aanEekondigd dat de energietoeslag verhoogd
wordt naar € 800 per huishouden. Het budget dat het Rijk aan gemeenten hiervoor
beschikbaar stelt, wordt verhoogd van € 200 miljoen naar € 6g0 miljoen,

Aanpak

we hebben, gezien de noodzaak, op 22 maart jl. besloten om vooruiflopend op de

wetswijziging alvast tot betaling van € 800 per huishouden over te gaan voor de
groep van wie we zeker weten dat ze tot de doelgroep behorien, namelijk de

bijstandsgerechtigden. Bij deze groep kunnen we direct.tot betaling overgaan omdat
er geen aanvragen, inkomenstoetsen/ draagkrachtbepalingen nodig zijn.



Er is een risico dat wanneer huishoudens € 800 op de rekening krijgen gestort, het

aan andere zaken opgaat, We beperken het risico door mensen goed voor te lichten

en ondersteuning te bieden, We betrekken de Cliëntenraad Werk en Inkomen hierbij.

Ook is het Vluchtelingenwerk van Cordaad geïnformeerd zodat ook zij statushouders

kunnen informeren en ondersteunen op dit punt.

Ondertussen zijn door de vakafdeling voorbereidingen getroffen in de vorm van

beleidsregels en het inregelen van mogelijkheden tot aanvragen, We zullen hierover

binnen zeer korte termijn besluiten. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen

dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk een aanvraag kunnen doen.

We vettrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en

houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

en wethouders van Valkenswaard,

gs, MBA

Burgemeester,

. A,B,A,M. Ederveen
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Geachte dames en heren,

Hierdoor zenden wij u ter kennisname de kopie van een brief met bijlagen, die we
zojuist naar het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard
hebben verzonden, naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve verwijzen.

Met vriendelij ke groet,

H,C.M. Swanen

COLUMBUSSTRAAT 54 . 5554 PD . VALKENSWAARD
(040)2047159 . INFO@STOP-LIJNKAPING.NL . STOP-LIJNKApING.NL

KVK 83581952. RSIN 862924431. BANK N125INGB0009299639


