
Pagina 1 van 3 Versie nr. 1  

Registratienr.: Z/21/124012/255588    Agendapunt 10 

 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 12 oktober 2021 

     

Onderwerp: Nieuwe Verordening RREW 

Leiderdorp 2021-2022 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03A8C544EB* 
Beslispunten 

1. De op 7 juni 2021 vastgestelde 'Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ in te trekken; 

2. De nieuwe gelijknamige verordening 'Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ na bekendmaking met terugwerkende kracht per 14 oktober 2021 in 
werking te doen treden. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Na de meervoudig onderhandse aanbesteding van de onderdelen uitvoering voucherregeling en 
algemeen advies in het kader van de RREW1, is WoonWijzerWinkel B.V. als economisch meest voordelig 
beoordeeld. Met de gunning aan deze uitvoerende partij behoefte de op 7 juni 2021 door uw Raad 
vastgestelde ‘Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’ 
minimale wijzigingen. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze nieuwe versie na bekendmaking met 
terugwerkende kracht per 14 oktober 2021 in werking te doen treden.   
 
2 Inleiding 

Voorafgaand aan het afgelopen zomerreces is uw Raad per brief geïnformeerd over de laatste 
ontwikkelingen omtrent de implementatie van het RREW-traject. Naar aanleiding van de vrijwillige 
publicatie van de voorgenomen gunning aan gemeentelijk energieloket Duurzaam Bouwloket B.V. 
hadden twee andere partijen zich kenbaar gemaakt. Hiertoe is de opdracht op advies van SP71 Inkoop 
en Juridische Zaken (JZ) meervoudig onderhands aanbesteed.  
 
De hierop ontvangen inschrijvingen van Duurzaam Bouwloket B.V. en WoonWijzerWinkel B.V. (WWW) 
zijn getoetst op de betreffende criteria door de beoordelingscommissie, waar tevens 
samenwerkingspartner Rijnhart Wonen zitting in had. WWW is toen als economisch meest voordelige 
inschrijving beoordeeld, waarvoor het College in de vergadering van 21 september 2021 de definitieve 
gunning heeft verstrekt. JZ heeft geadviseerd om de nieuwe verordening met terugwerkende kracht in 
werking te laten treden.  

 

 
1 RREW: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, een energiebespaaractie waarbij inwoners van Leiderdorp 
(met focus op huurders) tot 75 euro ontvangen op eenvoudige energiebesparende maatregelen.  
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3 Beoogd effect 

In de RREW-aanvraag heeft gemeente Leiderdorp zichzelf tot doel gesteld om 3.600 inwoners te 
bereiken, waarvan in principe minimaal 75% huurder is en de rest woningeigenaar. Gezien de looptijd 
van deze regeling (lees: tot en met 31 juli 2022) wilde het College deze met de afronding van het 
meervoudig onderhandse aanbestedingstraject zo snel mogelijk uitrollen.  

 
4 Argumenten 

1.1  De aanpassingen in de verordening zijn technisch.  

De op 7 juni 2021 vastgestelde verordening is tijdens de aanbestedingsprocedure als uitgangspunt 
gebruikt, oftewel de inschrijvende partij dienden zich hieraan te committeren. Met de uiteindelijke 
gunning aan een andere partij dan de initieel beoogde, behoeft de nieuwe verordening minimale/niet-
beleidsmatige wijzigingen, namelijk enkel op naam- en websiteniveau (zie tevens de bijgevoegde 
revisieversie). Deze hebben dus verder geen invloed op aanspraak op de verordening. 
 
1.2  Inwoners kunnen nu vanaf 14 oktober 2021 gebruik maken van de regeling. 
Anticiperend op de formalisering van de opdrachtgunning aan WoonWijzerWinkel hebben we in 
afstemming met SP71 JZ de oorspronkelijk vastgestelde verordening door laten lopen, aangezien deze 
inhoudelijk onveranderd bleef. Op deze manier konden de verdere voorbereidingen getroffen worden 
om de regeling tegelijk met het reeds geplande persmoment met wethouder Rik van Woudenberg en 
Rijnhart Wonen op 14 oktober i.h.k.v. Duurzame Oktober open te stellen voor inwoners. 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het niet uitvoeren van hetgeen voorgesteld wordt, kan leiden tot het vertraagd of niet (volledig) 
benutten van de RREW-uitkering ten gunste van inwoners en daarmee het realiseren van doelstellingen 
uit de Duurzaamheidsagenda 2017-2025. 

 
6 Duurzaamheid  

 
Deze regeling draagt bij aan de ambitie van de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 om in 
2050 CO₂-neutraal te zijn. Concrete doelstellingen hierbij zijn om 1,5% energie per jaar te besparen en 
de CO₂-uitstoot te reduceren met 30% in 2025 t.o.v. 2013. 

 
7 Financiën 

De kosten van de voucherregeling worden volledig gefinancierd vanuit de RREW-uitkering. Gemeente 
Leiderdorp beheert de middelen en zal deze in gedeelten ter beschikking stellen voor uitvoering van de 
regeling. WoonWijzerWinkel B.V. (WWW) regelt de financiële afwikkeling van de voucher en de 
verantwoording daarover. De uitvoeringskosten worden ook gedekt uit het RREW-budget. Wel draagt 
de gemeente bij in de vorm van inzet van capaciteit om uitvoering te geven aan de activiteiten. Dit past 
binnen de bestaande budgetten en huidige inzet voor energiebesparing en binnen bestaande formatie. 
Er hoeven door de raad dus geen additionele financiële middelen beschikbaar te worden gesteld. 

 
Tot slot zijn juristen en financieel adviseurs van Servicepunt71 betrokken om te adviseren over de 
financiële verantwoording van WWW aan de gemeente en de eindverantwoording aan het Rijk. 
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8 Communicatie  

WWW fungeert momenteel voor 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden als gemeentelijk 
energieloket en is voor tientallen gemeenten uitvoerende partner (geweest) bij zowel de RRE2 als de 
RREW. Zij waren hierdoor in staat om op relatief korte termijn deze regeling uit te voeren voor 
Leiderdorp (met o.a. customized landingspagina, webshop, dashboard en communicatiemateriaal). Er 
wordt richting de inwoner zoveel mogelijk geïnformeerd via en verwezen naar de GoedLeiderdorp-
kanalen. De campagne(activiteiten) en overige communicatie-uitingen geschieden onder de 
GoedLeiderdorp-vlag, waarbij in eerste instantie vooral de pijlen worden gericht op huurders.  
 
Vanuit de huidige rol van WWW en ten behoeve van de effectiviteit van het RREW-traject is er 
samenwerking en afstemming met betrokken stakeholders, waaronder woningcorporatie Rijnhart 
Wonen, de EnergieAmbassadeurs en gemeentelijk energieloket Duurzaam Bouwloket.   
 
9 Evaluatie 

Tussen WWW en gemeente Leiderdorp vindt gedurende de looptijd van de regeling structureel overleg 
plaats (inclusief minimaal maandelijkse rapportage) om zicht te houden op de voortgang en tijdig bij te 
kunnen sturen wanneer nodig.  
 
De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van artikel 17a van 
de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp. 
 
 
 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. RBS  
2. Revisieversie - Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022 
3. Nieuwe Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022 

 
2 De vergelijkbare (voorloper)regeling onder de regionale noemer 'teGOEDbon-actie', specifiek voor 
woningeigenaren. Deze liep na een verlenging definitief af op 17 juli 2021. 


