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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 juni 2021 

     

Onderwerp: Erratum: Verordening RREW 

Leiderdorp 2021-2022 

 Aan de raad.  

 

 

*Z036DBF7A93* 
 

In het Politiek Forum van maandag 31 mei 2021 ten aanzien van het minimum bestedingsbedrag van 75 
euro en de maatregelenlijst in de Bijlage 1, zijn er wijzigingen geopperd voor de Verordening RREW 
Leiderdorp 2021-2022. Concreet betreft dit respectievelijk het wegnemen van het minimum 
bestedingsbedrag van 75 euro per energievoucher en het niet-limitatief maken van de maatregelenlijst 
genoemd in Bijlage 1 van de Verordening. De betreffende gewijzigde artikelen (5, 6.d, 9.1.d en bijlage 1) 
zijn afgestemd met SP71 JZ en tevens gemarkeerd in de bijlage ‘Revisieversie Verordening RREW 2021-
2022’. Met dit erratum wordt voorgesteld deze wijzigingen door te voeren voor de vast te stellen 
Verordening in de raadsvergadering van 7 juni 2021. 
 
1.  
In artikel 5 van Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022 staat nu: “De energievoucher bedraagt 
(eenmalig) € 75,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. 
Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Het totaalbedrag van de maatregelen moet ten minste 
€ 75,- bedragen.” Het minimum moet hier worden weggenomen. 
 
U wordt verzocht het voorstel gewijzigd te lezen, in die zin dat artikel 5 wordt geherformuleerd als 
volgt: 
 
De energievoucher bedraagt eenmalig het bedrag van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor 
het treffen van energiebesparende maatregelen, tot een maximumbedrag van €75,-, waarbij alle 
combinaties van maatregelen mogelijk zijn. 
 
 
2. 
In artikel 6 van Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022, lid d staat nu: “(…) de in bijlage 1 vermelde 
duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen”. Om nadere aanvullingen op de huidige 
maatregelen genoemd in Bijlage 1 van de Verordening mogelijk te maken in afstemming met het 
Duurzaam Bouwloket, moet deze worden aangevuld. 
 
U wordt verzocht het voorstel gewijzigd te lezen, in die zin dat artikel 6, lid d wordt geherformuleerd als 
volgt: 
 
d. de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen en/of aan te 
vullen indien in overleg met Duurzaam Bouwloket wordt vastgesteld dat de maatregel past binnen de 
doelstellingen van de regeling. De actuele bijlage is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl. 
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3.  
In artikel 9 van Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022, lid d staat nu: “de totale kosten van de 
maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd minder zijn dan € 75,-.” Om de voorwaarde van een 
minimum bestedingsbedrag te wijzigen, moet deze worden verwijderd. 
  
U wordt verzocht het voorstel gewijzigd te lezen, in die zin dat artikel 9, lid d wordt verwijderd. 
 
 
4. 
In Bijlage 1 van Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022 staat nu “Het subsidiebedrag per woning 
bedraagt eenmalig € 75,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende 
maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Het totaalbedrag van de maatregelen 
moet ten minste € 75,- bedragen.” Het minimum moet hier worden weggenomen. 
 
U wordt verzocht het voorstel gewijzigd te lezen, in die zin dat artikel 5 wordt geherformuleerd als 
volgt: 
 
De energievoucher bedraagt eenmalig het bedrag van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor 
het treffen van energiebesparende maatregelen, tot een maximumbedrag van €75,-, waarbij alle 
combinaties van maatregelen mogelijk zijn. 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Revisieversie - Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022 


