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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Extra budget cadeaubonnen huurders

Steenbergen; 29 november 2022

Aan de Raad,

Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Regionaal Energieloket een 
cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Deze actie is 
mogelijk gemaakt via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Voor zowel 
huurders als voor eigenaren van een koopwoning was het mogelijk om een cadeaubon ter 
waarde van 70 euro aan te vragen. De cadeaubon kon bijvoorbeeld worden besteed aan 
ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips en een waterbesparende douchekop.

De cadeaubonnenactie was erg succesvol. Vele inwoners hebben een aanvraag ingediend.
Slechts binnen enkele dagen waren alle cadeaubonnen voor eigenaren van een koopwoning 
vergeven. Ook voor huurders zijn er op dit moment geen cadeaubonnen meer beschikbaar. Op 
de wachtlijst staan 569 eigenaren van een koopwoning en 183 huurders1.

Wij hebben op dinsdag 29 november jongstleden besloten om uit onze eigen middelen een 
bedrag van C 12.040,- extra ter beschikking te stellen voor de cadeaubonnenactie kleine 
energiebesparende maatregelen onder de voorwaarde dat dit bedrag wordt ingezet voor 
huurders. Minimaal 172 huurders die momenteel op de wachtlijst staan ontvangen hierdoor een 
cadeaubon.

De energieprijzen zijn momenteel erg hoog. Volgens een rapportage van TNO2 woont ongeveer 
7S0Zo van de energiearme huishoudens in een sociale huurwoning en nog zo'n 12 procent huurt 
particulier. Door het extra budget ontvangen meerdere huishoudens een cadeaubon om kleine 
energiebesparende maatregelen te treffen.

Een andere reden dat wij dit besluit hebben genomen is omdat Regionaal Energieloket bij 
aanvang van de cadeaubonnenactie de aantallen cadeaubonnen voor huurders en eigenaren van 
een koopwoning verkeerd zijn ingevoerd in de systemen. Als gevolg hiervan is er meer budget 
(en dus meer cadeaubonnen) beschikbaar gekomen voor eigenaren van een koopwoning dan dat 
wij in ons plan van aanpak bij onze aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW) hadden opgenomen.

1 Dashboard Regionaal Energieloket d.d. 17 november 2022
2 Mulder, P„ Dalla Longa, F. en Straver, K. (2021), De feiten over energiearmoede in Nederland: Inzichten op 
nationaal en lokaal niveau. Amsterdam: TNO.
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Keerzijde is dat er dus minder budget beschikbaar was voor huurders dan dat in ons plan van 
aanpak was opgenomen. Door een bedrag van een bedrag van C 12.040,- extra ter beschikking te 
stellen voor de cadeaubonnenactie onder voorwaarde dat dit bedrag ter beschikking wordt 
gesteld voor huurders, zorgen wij ervoor dat wij meer huurders bereiken en zo voldoen aan de 
voorwaarden welke verbonden zijn aan de RREW. Al het budget dat voor de cadeaubonnenactie 
ter beschikking is gesteld, in totaal C 98.420,-, komt rechtstreeks ten goede aan onze inwoners.

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

Belt, MBA

2


