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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 25 maart 2022 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over duurzaamheidsleningen op basis 
van artikel 32 Reglement van Orde. Hieronder geven wij antwoord op de gestelde vragen. 
 
Vraag 1 
Wanneer kan de duurzaamheidslening weer ‘open’ gezet worden? 
 
Antwoord:  
Wanneer we weer duurzaamheidsleningen kunnen verstrekken, weten we nu nog niet. Dit hangt af 
van de aflossingen van lopende duurzaamheidsleningen, die we al hebben verstrekt. Sinds de start 
van de duurzaamheidslening in 2018, zijn er in totaal 215 aanvragen toegekend door de gemeente 
Goirle. Zoals bekend is gemaakt, is het budget van de duurzaamheidslening van gemeente Goirle op 
dit moment op. Uiteindelijk komen de gelden die geleend zijn weer terug in het duurzaamheidsfonds, 
inclusief rente. Dit neemt een aantal maanden in beslag. Hierover is contact geweest met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn verzorgt de daadwerkelijke 
leningverstrekking. Bewoners kunnen weer een duurzaamheidslening krijgen, als er weer genoeg geld 
op de rekening staat.  
 
Vraag 2 
Kunnen de gelden in het ‘revolvend fund’ niet verhoogd worden zodat we de komende tijd niet tegen 
het probleem aanlopen dat de ‘pot’ weer leeg is?  
 
Antwoord: 
Er bestaat een mogelijkheid om de gelden in het ‘revolvend fund’ te verhogen. Daar gaat de 
gemeenteraad over. We hebben al eerder meer budget beschikbaar gesteld voor de 
duurzaamheidslening. Als we hiervoor nog meer budget beschikbaar stellen, is het de vraag waar de 
grens ligt. Iedere gemeente moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Grote gemeenten hebben 
te maken met grote doelstellingen en kleine gemeenten met kleinere doelstellingen. Als kleine 
gemeente heeft Goirle veel financiële uitdagingen. Wanneer de gemeente bestuurlijk een keuze 
maakt om meer geld vrij te maken voor duurzaamheidsleningen, gaat het ten koste van andere 
projecten en doelstellingen. Op dit moment lijkt het ons niet nodig om de gelden in het ‘revolvend 
fund’ te verhogen. Het is een kwestie van afwachten tot er weer voldoende budget is. Inwoners 
kunnen binnen enkele maanden weer een duurzaamheidslening aanvragen om hun woning te 
verduurzamen. In de tussentijd houdt de beleidsadviseur Duurzaamheid een wachtlijst bij van 
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inwoners die voor een duurzaamheidslening in aanmerking willen komen, dit wordt gemeld aan de 
aanvragers. Zodra er weer voldoende budget beschikbaar is, krijgen deze inwoners bericht van deze 
adviseur. Inwoners kunnen dan zelf besluiten of ze een (nieuwe) aanvraag willen indienen.  
 
Vraag 3 
Zijn er geen andere mogelijkheden om onze inwoners gebruik te laten maken van een 
duurzaamheidslening?  
 
Antwoord: 
Een andere mogelijkheid voor inwoners om gebruik te maken van een duurzaamheidslening is de 
energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Het Nationaal Warmtefonds biedt 
verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van 
eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 
(toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en opereert in opdracht van de Rijksoverheid. 
 
Meer informatie over duurzaamheidsleningen en -subsidies staat op de website van Duurzaam Riel 
Goirle.  
 
Vraag 4 
De regering heeft voor duurzaamheidsinvesteringen een subsidiepot, kan daar geen gebruik van 
worden gemaakt? 
 
Antwoord: 
Inwoners kunnen voor duurzaamheidsinvesteringen gebruikmaken van de ISDE van de regering. Bij 
deze subsidie moeten inwoners voldoen aan de voorwaarden van de rijksregeling. Hiermee kunnen 
woningeigenaren subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame 
energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet. Voor 
verhuurders, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren zijn er andere mogelijkheden. Meer 
informatie en de voorwaarden van de ISDE, vindt u op de website van Duurzaam Riel Goirle. 
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