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Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

 

art 5: Hoe is het leningenplafond vastgesteld? 

De raad heeft met het besluit van 28 maart 2013 over projectplan Uitvoeringslab Nagele 

2013-2015 aangeven €1,5 miljoen in te willen zetten voor het Uitvoeringslab, voor onder 

andere wonen waaronder stimulering van woningbouwverbetering. De stuurgroep heeft 

besloten van deze reeds beschikbaar gestelde middelen €400.000 in te zetten voor 

stimuleringsregelingen. Hiervan wordt €125.00 ingezet voor een subsidie particuliere 

woningbouwverbetering en de overige €275.000 voor de stimuleringslening.  

 

art 8, lid 2. Nadere regels. In welk soort gevallen gaat het college daartoe over? Waar 

moet aan worden gedacht? 

Er is een enquête uitgevoerd onder inwoners van de betreffende hoven in Nagele. In de 

enquête is gevraagd naar maatregelen die bewoners graag willen treffen aan hun 

woningen. Uit de enquête is aantal werkzaamheden naar voren gekomen, zoals het 

reinigen van gevels, vervangen van kozijnen en ramen. Deze maatregelen komen onder 

andere in de nadere regels te staan, zodat de regeling op maat van de geïnventariseerde 

wensen kan worden ingevuld.  

 

art 9, onder d. Gaat het hier om de kosten van het advies? Of om de kosten van het 

geadviseerde? En: In het geval van kosten van het geadviseerde, kunnen dat niet de 

werkelijke kosten zijn. (werkelijke kosten en geoffreerde kunnen immers verschillen; 

werkelijke en bevestigde kosten hoeven dat niet.) Maar het aangaan van de verplichting 

(bevestiging) mag niet al zijn gebeurd vóór aanvraag van de lening? (zie 11d) Dat is dan 

niet duidelijk. 

Het gaat om de kosten van het advies zelf. Met het advies krijgt de inwoner inzicht in de 

maatregelen die hij/zij kan treffen. Op basis daarvan kan de bewoner kiezen welke 

maatregelen zij wenst uit te voeren, en daar offerte voor aan te vragen. Vervolgens kan 

de bewoner een lening aanvragen voor de maatregelen die hij/zij wil uitvoeren.  

 

Art 10, lid 4: Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken 

verdagen. In hoeverre staat het gestelde in dit lid in spanning met de 

dienstverleningsvisie? Is dit lid werkelijk nodig? En waarom? 

Het college gaat er voor alle aanvragen binnen de gestelde termijn af te handelen. De 

dienstverlening richting de inwoner zo snel als mogelijk. Maar het zou kunnen voorkomen 

dat er een gegronde reden is dat het niet binnen de 8 weken lukt. In voorkomende en 

uitzonderlijke gevallen kan het langer duren. Pas dan zal het college gebruik maken van de 

mogelijkheid tot verlenging. Voor de inwoner is het op deze manier duidelijk dat dit 

eventueel kan voorkomen. 

 

art.11: Hoe zit het met mogelijkheid beroep/bezwaar aanvrager? 

Artikel 1:3 Awb definieert wat een besluit is: een schriftelijke beslissing van een 

bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In artikel 7:1 Awb 



staat dat tegen een besluit van het college bezwaar gemaakt kan worden. Het is niet nodig 

om dit afzonderlijk te bepalen in deze verordening. 

 

art 11, onder b. Hoe wordt dit bepaald? Wat is de normering? 

Dit wordt onder andere bepaald op basis van historie van de reeds verstrekte 

duurzaamheidsleningen. 

 

Is er een inkomensbovengrens om niet in aanmerking voor de lening te komen? Zo ja: 

waar ligt die grens en waarom ligt die daar? En waar kan ik die inkomensgrens in de 

verordening lezen? Zo nee: Waarom is er geen inkomensgrens gesteld? 

Er is geen inkomensgrens aan deze verordening gesteld. Het doel van de regeling is 

bewoners te stimuleren hun woning hun woning te verbeteren. Het idee is dat door de 

mogelijkheid van een lening bewoners eerder maatregelen zullen treffen en zo eerder 

kunnen genieten van bijvoorbeeld energie(kosten)besparingen en meer comfort, doordat 

ze nieuwe ramen hebben laten plaatsen. In het onderzoek naar de Rietveld woningen is 

gekeken naar de financiële mogelijkheden van de bewoners en daaruit bleek dat men over 

het algemeen weinig kan besteden en dat investeringsmogelijkheden van de bewoners niet 

erg hoog liggen.  

 


