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Geachte heer Van der Wegen,

Uw fractie heeft in uw brief van 10 januari jl. vragen gesteld over de uitvoering van 
de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de keuzes die daarbij 
gemaakt zijn.

Hieronder vindt u per gestelde vraag ons antwoord.

Vraag 1: Hoe bent u aan de verdeling van huurders, eigenaren koopwoning en 
minima, van de cadeaubonnen gekomen?
Antwoord: Eén van de voorwaarden van de RREW is dat 5007o of meer van het 
subsidiebedrag is voor activiteiten gericht op huurwoningen. Tot 2021 waren in 
onze gemeente nagenoeg geen acties uitgevoerd voor huurders op het gebied van 
het verduurzamen van hun woning. Voor eigenaren van koopwoningen waren al 
meerdere mogelijkheden om dit uit te voeren met steun van ons als gemeente of 
gestimuleerd/gefaciliteerd door ons als gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de 
stimuleringslening voor duurzame maatregelen en de collectieve inkoopactie voor 
isolatie. Bij onze aanvraag voor de RREW hebben wij bewust gekozen om de 
doelgroep huurders groter te maken van de verplichte 500Zo.

Vraag 2: Wat was uw motivatie f onderbouwing om te kiezen voor de 
cadeaubonnenactie, terwijl toch duidelijk mocht zijn dat hiermee niet alle 
inwoners bereikt/geholpen zouden worden?
Antwoord: De cadeaubonnenactie was een middel om binnen korte termijn veel 
huishoudens te kunnen helpen. Het is niet mogelijk om alle huishoudens te 
bedienen met deze regeling.

Vraag 3: Is bij u bekend welke inwoners, met naam en adres, cadeaubonnen hebben 
ontvangen, of zijn slechts aantallen bij u bekend, doordat deze zijn teruggekoppeld 
vanuit Regionaal Energieloket?
Antwoord: De uitvoering van deze actie lag bij het Regionaal Energieloket. Daardoor
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zijn bij de gemeente alleen de aantallen uitgegeven cadeaubonnen bekend en geen 
adresgegevens.

Vraag 4: Welke acties zijn er allemaal gehouden vanuit deze RREW?
Antwoord: Vanuit de RREW zijn naast de cadeaubonnenactie de volgende acties 
binnen de gemeente Steenbergen opgezet:

» webinars met tips voor energiebesparing voor huurders;
» buurtacties energiezuinige woningen voor eigenaren van een koopwoning;
» collectieve inkoopactie zonnepanelen;
» collectieve inkoopactie isolatie;
» collectieve inkoopactie HR++ glas;
» collectieve inkoopactie hybride warmtepompen;
» een toelichtend webinar Transitievisie Warmte.

Verder is de voorbereiding gedaan voor een Transitievisie Warmte Tool.

Vraag 5: Graag ontvangen wij van u een gedetailleerd overzicht over hoe het bedrag 
van C 137.066,99 is besteed.
Antwoord: De Regeling Energiegebruik Woningen (RREW) liep tot 1 januari 2023. In 
2021 is er al een bedrag van C 89.940 besteed aan deze regeling; zie jaarstukken 2021 
onder de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa bijlage) 
uitkeringscode C62. Binnen twaalf weken na afloop van de Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen moet de financiële eindverantwoording worden ingediend 
door Regionaal Energieloket. Daarna kan een overzicht gegeven worden.

De volgende vragen zijn naar aanleiding van het extra budget dat beschikbaar gesteld 
is door de gemeente om een fout bij de invoering van toegewezen cadeaubonnen 
recht te trekken. Door de verkeerde invoer kwam de verdeling van cadeaubonnen aan 
huurders en eigenaren van koopwoningen niet overeen met het plan van aanpak op 
basis waarvan de RREW toegekend was. Dit is rechtgetrokken door extra bonnen te 
financieren voor huurders.

Vraag 6: Waarom maakt u nu geen onderscheid tussen huurders en minima? 
Antwoord: Het extra bedrag is beschikbaar gesteld voor de reparatie van de verkeerd 
uitgegeven cadeaubonnen. Het gaat niet om een nieuwe actie. Het is daarom 
beschikbaar gesteld voor de huurders die nog op de wachtlijst stonden voor deze 
cadeaubonnenactie.

Vraag 7: Doet u deze cadeaubonnenactie in eigen beheer of besteed u dit uit aan 
Regionaal Energieloket?
Antwoord: Deze actie is uitbesteed aan het Regionaal Energieloket. Zie ook het 
antwoord op vraag 3.

Vraag 8: Hoeveel meer cadeaubonnen zijn er tijdens de eerste cadeaubonnen actie 
'verkeerd' terecht gekomen?
Antwoord: Tijdens de eerste actie zijn 172 bonnen per abuis bij eigenaren van 
koopwoningen terecht gekomen. Deze bonnen waren bedoeld voor huurders.
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Vraag 9: Heeft deze verkeerde invoer in de systemen plaatsgevonden binnen uw 
organisatie of bij Regionaal Energieloket?
Antwoord: Deze verkeerde invoer heeft plaatsgevonden bij het Regionaal 
Energieloket.

Vraag 10: Uit welke eigen middelen heeft u het bedrag van C 12.040,00 genomen? 
Antwoord: Dit bedrag is bekostigd vanuit het beschikbare duurzaamheidsbudget.

Vraag 11: Waar zien wij dit bedrag terug in de Planning en Control cyclus? 
Antwoord: In de jaarstukken 2022 zal dit bedrag onder Programma 3 fysieke 
leefomgeving en duurzaamheid, onder de lasten het totale taakveld Milieubeheer 
worden weergegeven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de locoburgemeester,

M.J.P. de^ongh, RA
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