
  
 

 

 

 

Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 

 

*21UIT00229* 

datum : 2 februari 2021 ons kenmerk : 21UIT00229 
uw brief van : 14 januari 2021 uw kenmerk : - 
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : Beantwoording artikel 42-vragen over cadeaubonnen  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

Geachte mevrouw Luijkx, beste Yvonne, 

 

 

 

In uw brief van 14 januari 2021 stelt u namens BurgerPartij Veldhoven (BPV) vragen 

over de cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen. Deze 

cadeaubonnen zijn eind 2020 beschikbaar gesteld door de gemeente Veldhoven via 

het Regionaal Energieloket. Aanleiding voor uw vragen is dat bij BPV vragen zijn 

binnengekomen over de cadeaubonnen. Inwoners vragen zich af waarom deze 

regeling alleen voor woningeigenaren is en niet voor huurders. 

 

U stelt het college twee vragen waar we in deze brief antwoord op geven. 

 

1. Waarom is er verschil gemaakt tussen woningeigenaren en huurders?  

De regeling cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelingen is onderdeel 

van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een specifieke 

uitkering van het rijk aan gemeenten. Veldhoven heeft deze uitkering in december 

2019 ontvangen, nadat zij een aanvraag had ingediend. Met het geld kunnen 

gemeenten activiteiten opzetten om huiseigenaren voor te lichten en te stimuleren om 

energiebesparende maatregelen te nemen. Het kabinet heeft de keuze gemaakt om de 

middelen in te zetten voor kleinschalige maatregelen door eigenaren van 

koopwoningen. De gemeente moet de activiteiten dan ook richten op die doelgroep. 

Voor huurders is de RRE-uitkering niet bedoeld.   

 

2. Is het college bereid deze regeling ook open te stellen voor huurders zodat 

zij zichzelf ook in de wachtrij kunnen plaatsen?  

De voorwaarden van de RRE-uitkering begrenzen onze mogelijkheden. De uitkering 

mogen we enkel gebruiken voor huiseigenaren, niet voor huurders. In 2021 komt hier 

mogelijk verandering in. Onlangs hebben we een aanvraag ingediend voor de RREW-

uitkering. Dit is de opvolger van de RRE waar ook de doelgroep huurders aan is 

toegevoegd. Als deze uitkering wordt toegekend, zullen we in 2021 ook huurders 

helpen met energiebesparende activiteiten. 

 

We gaan er vanuit dat we u met deze reactie voldoende hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  
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