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Voorstel 
 
Instemmen met: 

1. verlenging van de Subsidieregeling woningisolatie Huizen tot en met 31 december 2024 
overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit; 

2. onttrekking van het bedrag van € 106.000,- uit de reserve milieubeleid. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Door het succes van de Subsidieregeling woningisolatie Huizen is het budget bijna uitgeput. Dit 
is een deelverordening op basis van de algemene subsidie verordening. Nog steeds is er veel 
belangstelling voor de subsidieregeling woningisolatie Huizen. De financiële tegemoetkoming   
helpt woningeigenaren om energie te besparen door het isoleren van hun woning.  
 
Argumentatie 
 
Ad 1.  
Er is nog steeds veel belangstelling voor de Subsidieregeling woningisolatie Huizen, zoals die in 
maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Afgelopen jaar hebben 382 woningeigenaren 
hiervan gebruik gemaakt. Nog steeds ontvangt de gemeente veel aanvragen om woningen met 
gebruik making van de subsidie te verduurzamen. Daarom stellen we voor om de 
subsidieregeling te verlengen, zodat meer woningen geïsoleerd worden. We stellen voor de 
regeling te verlengen tot en met 31 december 2024, aanvragen kunnen dan tot uiterlijk 1 april 
2024 worden ingediend. Dit geeft ons voldoende tijd om de aanvragen zorgvuldig af te handelen. 

 



De verlenging van de regeling draagt eraan bij om in 2050 de beoogde CO2-neutrale omgeving 
te bereiken.   
Het betreft een technische wijziging van de deelverordening: alleen de datum tot wanneer de 
subsidieregeling van kracht is, wordt verlengd. De inhoud van de regeling blijft ongewijzigd.  
 
Ad 2. 
Door de subsidieregeling te verlengen  kunnen nog meer inwoners gebruik maken van de 
regeling . Het huidige budget is namelijk zo goed als uitgeput. Hiervoor kan op basis van  
speerpunt 3.4.7 uit het collegeprogramma een beroep worden gedaan op de reserve 
milieubeleid. Met een bedrag van € 106.000,- verwachten we de aanvragen tot 1 april 2024 te 
kunnen honoreren. Een bedrag van € 100.000,- is nodig als subsidie en een bedrag van  
€ 6.000,- voor uitvoeringskosten.  
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
De regeling niet meer verlengen en wachten tot er een plan van aanpak gemaakt wordt in het 
kader van het Nationaal Isolatie Programma Dit is uitsluitend gericht op het isoleren van 
koopwoningen met energielabel D t/m G. Hiervoor worden vanuit het rijk middelen beschikbaar 
gesteld. In de gemeentelijke subsidieregeling is geen sprake van een dergelijk criterium. Dit 
betekent dat met het verlengen van de gemeentelijke subsidieregeling meer inwoners in 
aanmerking komen om hun woning te isoleren. De regeling draagt daarom extra bij aan het 
bereiken van de beoogde CO2-neutrale omgeving.   
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Momenteel kunnen inwoners tot uiterlijk 1 april 2023 subsidie aanvragen. De eerst mogelijke 
raadsvergadering waarbij de subsidieregeling verlengd kan worden, is op 13 april 2023. 
 
Financiële paragraaf 
Het subsidieplafond wordt met € 100.000 verhoogd. Daarnaast wordt een bedrag van € 6.000 
besteed aan het uitvoeren van de regeling. De totale lasten van € 106.000 worden onttrokken 
aan de reserve milieubeleid.  
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
De bevoegdheid om deze deelverordening (gewijzigd) vast te stellen berust op grond van artikel 
1.1. onder 4 van de Algemene subsidieverordening Huizen 2019 bij de gemeenteraad. 
 
Collegeprogramma 
Speerpunt 3.4.7 collegeprogramma 2022-2026 (reserve milieubeleid aanvullen en o.a. benutten 
voor subsidie woningisolatie) 

 
Begroting 
Het stimuleren van energiebesparing en woningisolatie is eveneens als speerpunt opgenomen 
in de programmabegroting ruimtelijke en economische ontwikkeling  2023. 

 
 



Eerdere besluiten 
• Raadsbesluit Subsidieregeling woningisolatie Huizen d.d. 12 maart 2020  

 
Voorgeschreven procedure 
Na vaststelling wordt de gewijzigde Subsidieregeling woningisolatie Huizen op de gebruikelijke 
wijze bekendgemaakt in het gemeenteblad van Huizen en op de gemeentelijke website. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
-  Raadsbesluit Subsidieregeling woningisolatie Huizen d.d. 12 maart 2020 (bijlage 1) 
-  Warmtevisie “Nu isoleren, straks aardgasvrij”, vastgesteld in de raad d.d. 16 december 2021  
-  Tweede tussenrapportage Milieuprogramma 2021-2025, besluit van de raad d.d. 9 maart 

2023.  
 
Evaluatie 
De effectiviteit en werking van de subsidieregeling worden gedurende de uitvoering van de 
regeling gevolgd. Over de resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd via het milieujaarverslag. 
Mocht blijken dat de deelverordening moet worden aangepast of dat bijstelling van het 
subsidieplafond nodig is, dan volgt daarvoor een voorstel aan uw raad. 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit subsidieregeling woningisolatie Huizen d.d. 12 maart 2020, inclusief inhoud 
    subsidie regeling 
2. Ontwerp-Raadsbesluit subsidieregeling woningisolatie Huizen (verlenging subsidieregeling) 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 29 maart jl.. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, Leefbaar Huizen, D66, SGP, 
Transparant Huizen, CDA en Dorpsbelangen Huizen adviseren u in te stemmen met dit voorstel.  
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van ChristenUnie, PvdA en GroenLinks 
behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie. 


