
 
Motie 

 

Agendapunt: Programmabegroting 2023-2026 

 

0 Naar aanleiding van agendapunt nr 2.1 op de raadsagenda van 10 november 2022  

 

Onderwerp motie: 

Bijstorten/Verhogen budgetplafond Duurzaamheidslening voor woningeigenaren 

Voorschoten 

 

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 

gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende: 

a. De raad 14 mei 2020 een  verordening Duurzaamheidslening heeft vastgesteld met 

een budgetplafond van  372.000,-- binnen de gemeentelijke regeling van SVn t.b.v. 

het verstrekken van duurzaamheidsleningen, 

b. Deze duurzaamheidslening ingesteld is om CO2 reductie te realiseren, om te 

stimuleren dat eigenaren van een woning of onderdeel van een VvE of huurder hun 

woning kunnen isoleren en/of verduurzamen en het klimaatbestendiger maken van 

de gebouwde omgeving,  

c. Er op dit moment via Duurzaam Bouwloket geen duurzaamheidslening aangevraagd 

kan worden vanwege dat er geen budget meer is. 

 

Overwegende:  

Dat het Rijk stelt : 

a. Voor iedereen moet een duurzame woning binnen handbereik komen. Dat is goed voor 

het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van 

aardgas.  

b. Om dit te realiseren zet het kabinet in op het aanpakken van alle slecht geïsoleerde 

woningen en gebouwen voor 2030.  

c. Er daarbij speciale aandacht is voor mensen met een kleine portemonnee, door nieuwe 

financieringsmogelijkheden moet het ook voor hen mogelijk worden om hun woning 

betaalbaar te kunnen isoleren. 

d. Hoge inflatie de lasten van onze inwoners doen stijgen en daarmee hun mogelijkheid tot 

sparen en investeren in verduurzaming doen afnemen 

e. Energiekosten enorm zijn gestegen en de kosten hiervan drukken op de 

bestedingsmogelijkheden van onze inwoner waardoor investeren in isolatie en 

verduurzaming van hun woning moeilijker wordt 

 

 

 



 
Motie 

 

Verzoekt het college: 

1. Te zoeken naar een mogelijkheid om het ingestelde budgetplafond voor 

duurzaamheidsleningen te verhogen of de mogelijkheid om een bijstorting te realiseren; 

2. Bij uitputting (eveneens nu) de raad te informeren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening en naam: 

fractie CDA                        - Patricia Kortekaas  

fractie Voorschoten Lokaal – Wouter Duivendijk 

fractie VVD                         - Katrien van Menen 

fractie D66 

Aantekening griffier: 

 

 

 

 



 
Motie 

 

Motie:  

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een opdracht, oordeel of 

verzoek wordt uitgesproken. 

 

Formulering: 

Constateren / overwegen / van oordeel (/mening): dit geeft een logische opbouw van je 

motie, van feiten, naar overwegingen naar standpunten. De woordkeuze van deze kopjes is 

vrij. 

 

Verzoekt het college / roept het college op / nodigt het college uit / spreekt uit: kies hier 

woorden die passen bij de aard van de uitspraak van de raad. Is het een opdracht, een meer 

open uitnodiging/wens of een oordeel? 

 

Indienen motie: 

Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 

worden ingediend (artikel 34, lid 2 Reglement van Orde 2012). 

 


