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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over energiearmoede. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten een brede aanpak te kiezen om de energierekening van inwoners 
te verlagen en hun woning te verduurzamen. Het gaat om een breed maatregelenpakket, waarbij inwoners 
goed worden geïnformeerd, geadviseerd en ontzorgd. Hoe en wanneer inwoners zich aansluiten, is 
afhankelijk van hun situatie. 
 
Toelichting 
Met deze brede aanpak stimuleert de gemeente woningbezitters om de eigen woning te verduurzamen. Het 
gaat onder meer om: 

 Een vergoeding van 1 isolatiemaatregel voor woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen in het 

lagere prijssegment; 

 Een plan van aanpak in samenwerking met de woningstichting Tubbergen voor hun huurders met een 

(te) hoge energierekening; 

 Een maatwerkaanpak voor huishoudens met een (te) hoge energierekening die niet worden geholpen 

via de hierboven genoemde maatregelen; 

 Een subsidie voor het isoleren van de eigen woning voor alle woningeigenaren in onze gemeente; 

 Gezamenlijke inkoopactie om alle woningeigenaren in onze gemeente te ontzorgen. 

 
1 gratis isolatiemaatregel voor slecht geïsoleerde woningen in het lage prijssegment 
Deze regeling is voor eigenaren van een matig tot slecht geïsoleerde koopwoning in een lagere prijsklasse. 
Deze woningeigenaren krijgen persoonlijk bericht. 
Als de woningeigenaar geïnteresseerd is, komt er een onafhankelijke energieadviseur aan huis om een 
energiebespaarplan te maken. Als van toepassing, laat de gemeente de isolatiemaatregel die de meeste 
energiebesparing oplevert kosteloos uitvoeren, tot een maximum bedrag van € 2000,--. 
 
Plan van aanpak voor huurders Woningstichting Tubbergen 
Uit onderzoek van TNO blijkt dat een groot wordt gekeken of de gemeente ook voor hen een 
isolatiemaatregel kan doorvoeren. 
 
Isolatiesubsidie voor woningeigenaren 
De gemeente helpt niet alleen inwoners met een te hoge energierekening. Alle inwoners kunnen van 

 



1 januari 2023 tot 15 oktober 2024 een subsidie aanvragen bij de gemeente voor het isoleren van hun eigen 
woning. De subsidie is van toepassing op meerdere isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, vloer-, dak- of 
beglazingsisolatie. Uiteraard moet het isoleren worden uitgevoerd door een erkende isolatiepartij. Inwoners 
die tussen 1 oktober en 31 december 2022 een isolatiemaatregel hebben laten uitvoeren, kunnen de extra 
subsidie aanvragen met terugwerkende kracht. Voor de uitvoering van de subsidieregel is een beperkt 
budget beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak. Dat betekent, wees er snel 
bij, want op is op. 
 
Gezamenlijk inkoopactie: ontzorgen woningeigenaren bij verduurzaming 
Alle woningeigenaren in de gemeente Tubbergen kunnen deelnemen aan een gezamenlijke inkoopactie voor 
het aanschaffen van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, zonnepanelen en/of een hybride warmtepomp. De 
inwoner wordt volledig ontzorgd. Van advies en de realisatie van een energiebespaarplan tot het aanvragen 
van financiering en de aankoop. De collectieve inkoopactie start in januari 2023 en wordt namens de 
gemeente uitgevoerd door ‘Winst uit je Woning’. 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.tubbergen.nl/duurzaam of www.duurzaambouwloket.nl/tubbergen of bel 
met Hanneke Nijland: 06-38678526. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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