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Geachte heer Pieko,
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
Vraag 1
Bent u het met ons eens dat de overheid een solide en betrouwbare partner van de
burger moet zijn, zeker daar waar het gaat om tijdige en adequate
informatieverschaffing zodat burgers geen slachtoffer worden van onduidelijk en
zwalkend overheidsbeleid?

Antwoord vraag 1
Ja, dat zijn we met u eens.

Vraag 2
Gaat u bij Duurzaam Bouwloket, dat onder uw eindverantwoordelijkheid de
subsidieaanvragen heeft verwerkt, opvragen hoeveel aanvragen € 200, € 400 en €
1.000 zijn afgewezen of nog worden afgewezen vanwege de "verschuiving" van de
einddatum van 31 maart 2021 naar omstreeks 23 december 2020? (Wij zijn bekend met
het feit dat er geen vooraanmelding gold voor deze regeling, waardoor registratie van
het aantal voorgenomen isolatiemaatregelen lastig is, maar wij achten u en het
Duurzaam Bouwloket in staat om met goede wil, de juiste grondhouding en de juiste
inspanning deze informatie te genereren).
Antwoord vraag 2
Er zijn op basis van eerste inzichten 30 huiseigenaren die ervan uit gingen dat zij nog
gebruik konden maken van de voucher regeling en in de periode tot 23 december 2020
aantoonbaar een verplichting zijn aangegaan met een ondernemer. Deze huiseigenaren
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vallen onder de overgangsregeling (artikel 4a Subsidieregel energievoucher Venlo) en
kunnen aanspraak maken op een hogere voucher. Zij dienen uiteraard wel te voldoen aan
alle voorwaarden zoals die tot 23 december 2020 golden.

Vraag 3
Bent u het met ons eens dat de gemeente dit plotsklaps heeft aangepast zonder een
goede brede informatie richting alle uitvoerende bedrijven, waardoor zij hun klanten
niet hebben kunnen wijzen op de aanpassing en hen hadden kunnen afraden om de
werkzaamheden te laten uitvoeren?
Antwoord vraag 3
De gemeente heeft via de uitvoerder van de regeling voorafgaand aan de besluitvorming
gecommuniceerd dat de grotere vouchers zouden vervallen. Dit heeft in de praktijk ook
plaatsgevonden. Deze communicatie was ook gericht op bedrijven die zich bij de uitvoerder
hebben gemeld. Na besluitvorming op 23 december 2020 is alle communicatie over grotere
vouchers ingetrokken en de website aangepast.

Vraag 4
Bent u het met ons eens dat de gemeente dit plotsklaps heeft aangepast zonder een
goede brede informatie richting onze inwoners, zodat zij de voorgenomen
werkzaamheden hadden kunnen annuleren?
Antwoord vraag 4
Via de uitvoerder van de regeling is voorafgaand aan de besluitvorming hierover
gecommuniceerd.

Vraag 5
Op welke datum heeft Duurzaam Bouwloket de regeling van € 200, € 400 en € 1.000
aangepast naar €60 en de website dienovereenkomstig aangepast?

Antwoord vraag 5
Na besluitvorming op 23 december j.l.
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Vraag 6
Bent u bereid met de uitkomst van vraag 2 te overwegen om, in die situaties waar het
de aanvrager van de subsidie niet aan te rekenen valt dat de subsidie niet werd of
wordt toegekend, de gedupeerde op volledig te compenseren?
Antwoord vraag 6
De doelgroep die door u als gedupeerde wordt aangemerkt wordt gecompenseerd op basis
van overgangsrecht op basis van de besluitvorming van het college op 23 december.
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