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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: "RRE /RREW Subsidie 2021"
Ons besluit
We nemen kennis van de subsidiebeschikkingen:

NOT-brede Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ter grootte van € 2.570.760,00 voor alle 4
gemeenten gezamenlijk;

de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ter grootte van € 255.000.
Toelichting
Via de RRE-beschikking ontvangen woningeigenaren in Noordoost Twente een waardebon t.w.v. € 80,00.
Het gaat hier om woningeigenaren die daadwerkelijk op hun woonadres wonen. VVE's vallen hier buiten. De
bon kan worden ingewisseld voor:
1. advies over het verduurzamen van de woning, met korting op de uitvoering hiervan;
2. vooraf geselecteerde energiebesparende producten en diensten, via een speciaal ingerichte webpagina of
de lokale bouwmarkt.
De vier gemeenten in NOT hebben n.a.v. een aanbesteding de uitvoering van de regeling neergelegd bij
Dichtbijduurzaam.
De RREW is gericht op huurders van woningen. Deze is later beschikt dan de RRE, daarom wordt deze later
uitgevoerd. De uitvoering zal vergelijkbaar zijn met die van de RRE. Op dit moment beraden de NOTgemeenten zich over de concrete gezamenlijke uitvoering van deze RREW, lessen die geleerd worden van
de RRE kunnen hierin worden meegenomen. Er is ook speciale aandacht voor samenwerking met
woningcoöperaties.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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