
 

 

 

Motie:  

Aanvulling budget duurzaamheidslening.  
 

De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op   
20 April 2021, 
  
Constaterende dat:  

• Het huidige budget voor duurzaamheidsleningen, bedoeld voor energie besparende 

maatregelen, zijnde  € 500.000 alleen wordt gevuld door aflossingen van eerder ver-

strekte leningen. 

• Er daardoor geen automatische aanvulling van dit budget plaats vindt; 

• Er vanuit de inwoners van Goirle veel belangstelling is voor deze regeling. 

• In de REKS staat vermeld dat men meer wil inzetten op “zon op daken”  

• Dat inwoners die gebruik willen gaan maken van deze duurzaamheidslening daar he-
laas niet altijd voor in aanmerking komen aangezien de pot snel leeg is en er weer ge-
wacht moet worden als er voldoende aflossingen zijn gedaan. 

 

• Overwegende dat: 

• In het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020  wordt onder paragraaf 3.2.5. 

woningen, de eigenaren van deze woningen de mogelijkheid geboden om goedkope 

leningen af te kunnen sluiten om energiebesparende maatregelen te treffen zoals 

het plaatsen van zonnepanelen en spouwisolatie.   

• Het wenselijk is dat het uitvoeren van deze duurzaamheidslening, bedoeld voor ener-

gie besparende maatregelen, niet belemmerd wordt door het niet meer beschikbaar 

zijn van financiële ruimte bij de gemeente om deze leningen te verstrekken. 

• Dat aan deze leningen geen kosten zijn verbonden voor de gemeente. 

 
Verzoekt het college het volgende:  

1. Binnen 2 maanden  een voorstel aan de raad voor te leggen voor een kosten neutrale     
       nieuwe duurzaamheidslening, bedoeld voor energie besparende maatregelen, waar 
      door alle aanvragen voor een duurzaamheidslening weer in  behandeling genomen  
      kunnen worden en niet door geen of te weinig budget op de plank blijven liggen 
2. De raad ieder kwartaal te informeren over omvang van de uitstaande leningen en de 
       mate waaraan rente/aflossing betalingen ontvangen worden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
Ondertekend: 
Pro Actief Goirle 
Bert van der Velden        


