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algemene Duurzaamheidslening

Collegebesluit
Het college heeft op 25 juni 2019 besloten om het saldo van de Duurzaamheidslening 
Vogelbuurt (2010) over te hevelen naar de algemene Duurzaamheidslening Oude 
IJsselstreek (2017). Het gaat om een bedrag van in totaal circa €215.000. 

In het kader van de actieve informatieplicht stelt de wethouder de raad hiervan op de hoogte. 

Achtergrond
De Duurzaamheidslening voor de Vogelbuurt is in 2010 in het leven geroepen. Toen werd de 
buurt gerenoveerd en bewoners konden een lening afsluiten voor 
duurzaamheidsmaatregelen. Inmiddels worden geen leningen meer uitgegeven voor deze 
specifieke doelgroep en komen er alleen aflossingen binnen. Het gaat dus om ‘slapend geld’.
De Duurzaamheidslening Oude IJsselstreek uit 2017 is bedoeld voor alle inwoners van de 
gemeente. Hier wordt zeer goed gebruik van gemaakt. 

Wat wordt met de beslissing bereikt
Door het saldo van de Vogelbuurtlening over te hevelen naar de algemene lening kunnen we 
op korte termijn meer leningen uitgeven. De duurzaamheidsleningen voor particulieren 
zorgen ervoor dat het energieverbruik van particuliere woningen omlaag gaat. Dit draagt bij 
aan de doelstelling van Oude IJsselstreek om in 2030 energieneutraal te zijn. Door eerst te 
besparen, hoeven we minder duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken.

Bevoegdheid college
Voor het instellen van de Vogelbuurtlening van 14 juni 2010 is een beleidsregel geformuleerd 
(‘Duurzaamheidslening Vogelbuurt Oude IJsselstreek’). Deze vormt een uitvoeringsregeling 
van de Algemene Subsidieregeling 2006 van de gemeente die door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Het college heeft in de Algemene Subsidieregeling de bevoegdheid gekregen 
van de raad om nadere uitvoeringsregels te stellen.

Juridisch gezien is van belang dat de doelen van beide oorspronkelijke besluiten met elkaar 
overeen komen. De budgetten die vrijgemaakt zijn voor de Vogelbuurtlening mogen 
overgeheveld worden naar de algemene duurzaamheidslening omdat beiden hetzelfde doel 
hebben, onder andere het stimuleren cq financieren van duurzaamheidsmaatregelen. 
De overheveling geeft concreet uitvoering aan het betreffende raadsbesluit 
(‘Duurzaamheidsleningen voor woningen en non-profitorganisaties’ van 14 december 2017). 
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