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Zaaknummer / 
Documentnummer Z.263085 / D.1461877 

Datum document 26 januari 2023 

Onderwerp Verhogen plafond subsidie woningisolatie Huizen 

Opsteller Damen-Dekker, Nina 

Afdeling team Omgevingsbeleid 

Portefeuillehouder G. Rebel 

Vergadering van Fysiek Domein 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 21 februari 2023 

 
 

Toelichting besluit 
   
   

Advies Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen waarmee de 
subsidieregeling woningisolatie Huizen wordt verlengd  
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 12 maart 2020 stelde de raad de Subsidieregeling woningisolatie 
Huizen vast. Met de regeling stimuleert de gemeente particuliere 
woningeigenaren om woningisolatie aan te brengen, als aanvulling op 
landelijke financieringsmogelijkheden. De huidige regeling loopt af op 1 april 
2023, gezien het succes van deze regeling is verlenging gewenst. 

   
   

Kaders - Raadsbesluit Subsidieregeling woningisolatie Huizen d.d. 12 maart 2020  



- Raadsbesluit 4 juli 2022 om subsidieplafond met €100.000,- voor deze 
regeling te verhogen 
- Warmtevisie “Nu isoleren, straks aardgasvrij”, vastgesteld in de raad d.d. 
16 december 2021 
- Tweede tussenrapportage Milieuprogramma 2021-2025, 
raadsbehandeling d.d. 9 maart 2023 

   
   

Doel/beoogd effect Het verhogen van het subsidieplafond met € 100.000, waarmee de lopende 
Subsidieregeling woningisolatie Huizen tot het einde van de (nieuwe) 
looptijd kan worden voortgezet.  
  

   
   

Argumenten Zie raadsvoorstel  
  

   
   

Kanttekeningen Zie raadsvoorstel 

   
   

Alternatieven Het alternatief is om de regeling niet voort te zetten, af te wachten hoe de 
middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma gaan worden ingezet en 
daarover te zijner tijd voorstellen te doen. Dit stellen wij vanuit het oogpunt 
van continuïteit niet voor. 
  

   
   

Financiën Uitgaande van een positief raadsbesluit, wordt het hiervoor benodigde 
budget van € 106.000,- toegevoegd aan kostenplaats 7233104, 
Subsidieregeling woningisolatie, te dekken uit de reserve milieubeleid. 

   
   

Participatie Niet van toepassing. 

   
   

Communicatie Er is geen actieve communicatie nodig, omdat er niets wijzigt aan de inhoud 
van de regeling. De looptijd wordt op de gemeentelijke website aangepast. 

   
   

Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de regeling wijzigt niet. Het team VTH van de afdeling 
Omgeving voert de regeling uit. 

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing. 

   
   



Mede geadviseerd door Financiën, BAJZ en griffie 

   
   

Bijlagen 1. Raadsbesluit Subsidie woningisolatie Huizen d.d. 12 maart 2020 
(inclusief raadsvoorstel) 
2. Raadsbesluit verhoging subsidieplafond woningisolatie met €100.000,- 
d.d. 4 juli 2022 
3. Concept raadsvoorstel verlenging regeling 
4. Concept raadsbesluit verlenging regeling 
  

 




