Motie
Onderwerp: Isoleren, isoleren, isoleren
Motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde
Indiener(s): Heini Peters (Pro!), Erik Schieven (Lokaal Belang), John Haverdil (PvdA)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 16 december 2021,
Constaterende dat:
− Oude IJsselstreek, net als alle Nederlandse gemeenten in 2050 energieneutraal moet zijn;
− De energierekening voor al onze inwoners en bedrijven sterk stijgt;
− In de startnotitie Transitievisie Warmte verschillende manieren worden aangeven om energieneutraal
te worden;
− het verduurzamen van woningen, en in het bijzonder het isoleren van woningen, een bewezen en
eerste –belangrijke- effectieve stap is op weg naar een duurzame gemeente;
− in de enquête onder inwoners over participatie naar voren is gekomen dat inwoners graag persoonlijk
geïnformeerd worden door de gemeente;
− Er diverse subsidies en hulpbronnen zijn voor inwoners die willen verduurzamen, die momenteel
slechts een zeer geringe bekendheid genieten;
− De vraag naar het isoleren van woningen enorm is, maar dat vaak de financiën een onoverkomelijk
probleem vormen;
Overwegende dat:
− In Oude IJsselstreek 53% van het woningbestand van voor 1974 is en een groot deel daarvan niet
en/of slecht geïsoleerd is;
− Voor het op duurzame wijze verwarmen van woningen, goede isolatie onontbeerlijk is;
− Participerende inwoners van enorm belang zijn bij het verduurzamen van de gemeente Oude
IJsselstreek, waar zij aantoonbaar zelf ook nog eens financieel van profiteren;
Verzoekt het college
z.s.m. maar in ieder geval vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 een versnelling van isolatie van
woningen in te zetten door:
1. Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een gemeentelijk isolatiefonds;
2. Alle voorhanden mogelijkheden omtrent subsidie van woningen en andere panden te verzamelen en
te bundelen; dit zowel op Rijks, Provinciaal als Gemeentelijk niveau;
3. Deze informatie in de vorm van een brochure/brief/krant onder de aandacht van alle inwoners en
pandeigenaren te brengen;
4. De gemeentelijke website, sociale media en alle andere mogelijk communicatie middelen van al
deze informatie te voorzien, op een manier die makkelijk te vinden is voor al onze inwoners;
5. Het energieloket en de energiecoach van Agem hier actief bij te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag
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