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__________________________________________________________________________________ 
Op 10 september 2021 ontvingen wij vragen van de VVD over de energiebox actie op basis van artikel 
40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoord: 
 
1.Alle huiseigenaren komen in aanmerking om een energiebox te vullen ter waarde van € 50,00 
 
Vraag 
Waarom komen alleen huiseigenaren in aanmerking voor deze box en geen huurders? Ook voor hen 
kan het woongenot worden verbeterd en ook zij kunnen energie besparen. 
 
Antwoord 
De actie is uitgevoerd met subsidie van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze subsidie is 
alleen bedoeld voor wooneigenaren, niet voor huurders. 
 
2. Volgens onze informatie telde Goirle op 17 augustus 2021, 8.974 huishoudens en. 9.216 woningen. 
Hiervan is 71% koop, de rest is huur. 
Op energieboxgoirle.nl staat te lezen: 
Update 08-09-2021: Vanwege het overweldigende succes zijn alle 1.200 beschikbare energieboxen 
reeds gereserveerd. Om deze reden zal er vanaf zondag 12-09-2021 een inschrijfformulier voor de 
wachtlijst beschikbaar komen op deze website. Er zal dan zo spoedig mogelijk extra informatie volgen 
over eventueel extra beschikbare energieboxen. 
 
Vraag 
Waarom zijn er maar 1.200 boxen beschikbaar, terwijl er veel meer woningen zijn? 
 
Antwoord 
Op basis van ervaringen van andere gemeenten die een soortgelijke actie hadden uitgevoerd, 
hadden we niet verwacht dat de energieboxen zo snel op zouden zijn. Andere gemeenten moesten 
moeite doen om de energieboxen aan de man te brengen.  
 
3. Niet iedereen heeft op dezelfde dag de brief met waardebon ontvangen. Niet iedereen 
heeft dus een gelijke kans op een box . U stelt daarbij “op is op”.  
Nu staat op de site dat er eventueel extra boxen komen. 
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Vraag 
- Waarvan is het afhankelijk of er extra boxen komen en zijn er dan voldoende voor alle aanvragers? 
 
Antwoord 
Het is nu nog niet te zeggen of er voldoende boxen zullen zijn voor alle aanvragers. Dat is afhankelijk 
van de RRE-begroting en van of alle mensen ook daadwerkelijk hun box komen ophalen en of ze ook 
voor 50 euro aan producten gaan uitkiezen.  
 
4. In De Stem van 29 december 2020 staat het artikel: 
‘Campagne in Goirle om thuis energie te besparen’.  
Een deel uit het artikel: 
“De eerste duizend die reageren krijgen een energiebox met ledlampen en isolatiemateriaal en de 
mogelijkheid een van de vijf energiecoaches op bezoek te krijgen. Die inventariseren in 
keukentafelgesprekken bij mensen thuis wat ze kunnen doen om op energie te besparen. Ook worden 
dan nog vijfhonderd huiseigenaren gezocht waar deze coaches langs gaan.” 
(Door corona is deze campagne uitgesteld tot nu). 
 
Vragen: 

• Is het gestelde in dit artikel juist?   
Indien ja: In de brief die onze inwoners hebben ontvangen staat niets over energiecoaches die mensen 
thuis zullen bezoeken. Waarom staat hierover niets vermeld? 

• Wie selecteert de 500 huiseigenaren waar de coaches langsgaan? 
Als dit gebeurt met gebruikmaking van de verstrekte persoonsgegevens om in aanmerking te komen 
voor de energiebox, is dat dan niet in strijd met de privacywet? 
 
Antwoord 
Dit artikel is gebaseerd op de oorspronkelijke RRE-subsidieaanvraag en is inhoudelijk niet juist. In de 
aanvraag voor de RRE-subsidie hebben wij als doel gesteld dat we maximaal 1.500 huiseigenaren in 
Riel en Goirle gaan stimuleren om energie maatregelen te treffen. Oorspronkelijk zouden we aan 
1.000 huiseigenaren een energiebox verstrekken. Daarnaast hebben we met de RRE-subsidie 
energiecoaches opgeleid en nog diverse andere activiteiten ontwikkeld. (zie toelichting bij vraag 5). 
De energiecoaches zijn door Corona pas na deze zomervakantie aan de slag gegaan. Zij hebben 
inmiddels 50 keukentafelgesprekken gevoerd. Tevens hebben we het aantal energieboxen verhoogd 
naar 1.200 en het beschikbare bedrag hiervoor verhoogd van € 32,50 naar € 50,00. Inwoners van Riel 
en Goirle kunnen op het energieloket of de website van DRG een energiecoach aanvragen. Hiervoor 
wordt een vergoeding gevraagd van € 25,-.   
 
5.Deze campagne kost volgens het artikel in De Stem alles bij elkaar € 135.000,00 en wordt bekostigd 
met een subsidie van het rijk. (Hier wordt gesproken over 1.000 boxen). 
Vragen: 

• 1.200 boxen kosten € 60.000,00. Daarnaast zullen er ook andere kosten zijn gemaakt, zoals 
bezorgkosten. Waar is het resterende bedrag aan besteed? 

• Hoeveel geld is er van de € 135.000,00 nog beschikbaar voor extra boxen? 

• Is er naast de rijkssubsidie ook gemeentelijk geld gebruikt of gaat dit gebruikt worden voor deze 
actie? 

 
Antwoord 
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Het uitgeven van energieboxen is onderdeel van een groter project waarvoor RRE-subsidie is 
aangevraagd. In de begroting van dit project zijn onder andere kosten voor de volgende acties 
opgenomen:  

• Coördinatie en rapportage van het project door Stichting Duurzaam Riel Goirle   

• Werven en opleiden energie coaches   

• Opzetten digitaal energieloket   

• Marketing en communicatie   

• Advisering door energiecoach en/of energie adviseur  

• Aanschaf materialen / diensten tbv de energieadviezen 
 
Er is naast de Rijkssubsidie geen gemeentelijk geld gebruikt voor deze actie. Wij zijn ons op dit 
moment aan het beraden of en hoe er een vervolg gegeven kan worden aan de energieboxen actie 
binnen de bestaande subsidie, zonder afbreuk te willen doen aan de overige acties in het project. 
 
__________________________________________________________________________________ 


