
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 19.00 UUR

Voorzitter: E. van der Weele (PvdA)
Namens de raad: J. Jones (GroenLinks), R. Pestman (PvdA), A. Poelstra (D66), B. Hekkema 
(PvdA), R. Staijen (Stadspartij 100%), D. Brandenbarg (SP), T. Havinga (VVD), S. Bosch (S&S), 
P. Rebergen (CU), J. de Haan (CDA), J. Dams (PvhN)
Namens het college: I. Jongman (wethouder)
Namens de griffie: W. Bierman

Pilot subsidieverordening verduurzaming Ten Post
00:16:42

Voorzitter: Goed. Goedenavond allen hier aanwezig in het stadhuis, de mensen die thuis 
meekijken en de mensen op de publieke tribune. Welkom bij deze meningsvormende sessie 
over het raadsvoorstel Subsidieregeling energieneutraal Ten Post. Een korte inleiding. Vanaf 
2019 zijn er gesprekken met inwoners van Ten Post om energie-ongelijkheid in het dorp 
tegen te gaan. Een groot deel van Ten Post zit in het zogenoemde sloop/nieuwbouwtraject 
van de NCG en deze woningen zijn energieneutraal. Om een tweedeling in het dorp te 
voorkomen, is het wenselijk om bewoners die buiten de sloop/nieuwbouw vallen tegemoet 
te komen. Hiervoor heeft het college de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post 
opgesteld. We hebben voor deze sessie anderhalf uur, negentig minuten. Dat betekent vier 
minuten voor elke fractie, exclusief uw vragen en interrupties op elkaar.

00:17:44

Voorzitter: We gaan deze commissie in twee delen doen. U krijgt in de eerste termijn de 
gelegenheid om uw eerste standpunten te verkondigen en ook politieke vragen aan de 
wethouder te stellen. Vervolgens krijgt de wethouder tijd om haar antwoorden te geven. In 
tweede termijn kunt u daarover en eventueel over andere thema's met elkaar in debat. Ik 
zal de tijd streng doch rechtvaardig in de gaten houden, zoals altijd, en dan hopen we dat we
om half negen mooie resultaten hebben neergezet. Akkoord? Nog opmerkingen of vragen? 
Prima, dan ga ik kijken welke fractie als eerste wil. Ik zie het CDA, de heer De Haan. Ik geef 
hem graag het woord.

00:18:37

De heer De Haan (CDA): Voorzitter, dank u wel. In de week van het rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie – ik zal niet de enige zijn, denk ik, die het vandaag 
benoemd – spreken we over het dorp Ten Post. Een dorp dat keihard geraakt is door de 
aardbevingen, maar misschien nog wel harder door de trage versterkingsoperatie, wat 
logischerwijs veel emoties oproept en leidt tot een deuk in het vertrouwen in de overheid. 
Het doet veel in het dorp, een dorp dat de afgelopen jaren vooral op een bouwkeet heeft 
geleken en waarin er zorgen zijn over het behoud van het karakteristieke dorpsgezicht. Een 
dorp waar sommige huizen in aanmerking komen voor sloop/nieuwbouw en andere niet en 
waar sommige bewoners – mevrouw Jones noemde het al vandaag – waarbij het 
regenwater langs de muren loopt, wachten op een wisselwoning, terwijl anderen al wel in 
een nieuwe woning wonen.

00:19:24

De heer De Haan (CDA): Met dit raadsvoorstel proberen we wat te doen aan de ongelijkheid 
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in de verduurzaming van nieuwe woningen en de woningen die buiten de sloop/nieuwbouw 
regeling vallen. Het is goed dat er op deze manier geluisterd wordt naar de wensen van het 
dorp. De vraag is of 35.000 euro voldoende is voor het energieneutraal maken van de 
woning, maar dat zal moeten blijken. Toch schuurt het ergens, want door ergens verschillen 
op te lossen, ontstaan er weer andere verschillen. Deze regeling geldt namelijk voor dorpen 
als Ten Post en Wittewierum, maar niet voor Lellens, Winneweer, Woltersum en Ten Boer. 
Net zoals dat er voor Woltersum een pilot is rondom de funderingsproblematiek, terwijl dit 
voor andere dorpen niet geldt. De hoop is dat de pilots in Ten Post en Woltersum uiteindelijk
zullen leiden tot een bredere aanpak, maar het is naar andere inwoners in het 
aardbevingsgebied soms moeilijk uit te leggen. Ik ben benieuwd hoe de wethouder naar 
deze ongelijkheid kijkt.

00:20:17

De heer De Haan (CDA): Dan nog terug naar één situatie in Ten Post.

00:20:20

Voorzitter: U heeft een vraag van de ChristenUnie daarover.

00:20:25

De heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel, Voorzitter. Een vraag aan de heer De Haan van
het CDA over dit punt. U geeft aan er ontstaat ongelijkheid en vraagt de wethouder wat zij 
daarvan vindt. Mijn vraag aan de heer De Haan is: wat hij daarvan vindt? Is het niet fijn dat 
we nu toch van start gaan hier in Ten Post en niet wachten tot het zo ver is dat iedereen 
mee kan doen?

00:20:51

De heer De Haan (CDA): Ik zei al dank voor dit voorstel. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
Echter, ik gaf ook aan dat het wel schuurt, want je als je kijkt naar dat postcodegebied – dat 
zit ook heel erg in dit dossier – ziet je dat er huizen net buiten het gebied vallen. Je hebt 
dorpjes – u kent het gebied nog beter dan ik – als Lellens en Wittewierum die er net buiten 
vallen. Wittewierum hoort er wel bij, sorry. Ik bedoel Winneweer. Dorpen die er net buiten 
vallen. Dat is toch soms wel lastig uit te leggen, als je mensen spreekt in Lellens, waarom in 
het ene dorp wel en het andere dorp niet. Die ongelijkheid zien we ook bijvoorbeeld in twee 
straten, de Hendrik Veltmanstraat en de Oldenhuisstraat; straten die een tijd geleden ook in 
het nieuws waar wij op RTV Noord. Zij moeten nog langer wachten op een veilige woning. 
De SP heeft er ook Kamervragen over gesteld aan de staatssecretaris. Daar zit ook een 
beetje ongelijkheid in. Deze mensen zouden ook bepaalde aanpassingen willen, zoals het 
verplaatsen van de voordeur of het verhogen of verlagen van het dak en die mogen bij hen 
niet plaatsvinden, terwijl dat bij andere straten in Ten Post wel mogelijk was. De 
staatssecretaris gaf in de antwoorden op de SP in de Tweede Kamer aan dat dit te maken 
zou kunnen hebben bestemmingsplannen die per situatie kunnen verschillen. We hebben dit
even ambtelijk nagevraagd, maar het lijkt niet aan bestemmingsplannen te kunnen liggen. 
Wel werd ambtelijk gekeken of wellicht de bouwmeester versterking hier uitkomst in zou 
kunnen bieden. Graag hoor ik of de wethouder hier nog wat meer over heeft nagedacht of 
bekend is met deze problematiek in deze twee straten in Ten Post. We zouden ook graag 
deze ongelijkheid willen voorkomen.
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00:22:31

Voorzitter: Dank u wel, u heeft straks nog veertig seconden. Ik denk ik geef het u even mee 
allemaal. De heer Staijen van de Stadspartij 100% voor Groningen.

00:22:43

De heer Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, Voorzitter. Voorzitter, de dorpen 
Ten Post en Wittewierum gaan vrijwel volledig op de schop vanwege de versterking. Veel 
woningen in beide dorpen vallen nu onder de sloop/nieuwbouwregeling, maar een ander 
deel van precies hetzelfde dorp valt er niet onder. Als straks die hele zeer ingrijpende 
periode voor het dorp is afgelopen, dan woont een deel van het dorp in nieuwe 
energieneutrale woningen, maar de anderen blijven – na dezelfde vervelende periode – 
zitten met een versterkte oude woning en een hoog energieverbruik.

00:23:14

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor, nu al, van de SP.

00:23:17

De heer Brandenbarg (SP): Het is een hele praktische, namelijk of meneer Staijen in de 
microfoon kan praten, want ik kan het met de akoestiek hier echt niet verstaan.

00:23:25

De heer Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): De akoestiek is hier niet zo best.

00:23:31

De heer Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): Soms, Voorzitter, loopt die scheiding van 
wel of niet toekomstbestendig wonen daar zigzag door een straat, terwijl de bewoners 
dezelfde onzekere periode moeten doormaken en in identieke woningen uit dezelfde 
bouwjaren wonen. Dit, Voorzitter, veroorzaakt grote ongelijkheid tussen de bewoners. Ja, 
soms zelfs tussen buren onderling, die allemaal in dezelfde omstandigheden hebben 
verkeerd. De oorzaak is te vinden in het beleid van de NCG. Dat is volledig op regeltjes en 
procedures gericht en er is totaal geen ruimte voor de aanpassing aan de lokale menselijke 
omstandigheden. Voorzitter, we zien hier een typisch geval, waar nu eindelijk de regie van 
de gemeente een groot verschil kan maken. Met een goed gebruik van anderhalf miljoen 
NPG-geld als aanvulling op de Blok B-gelden, keert de menselijke maat terug in de 
versterkingsoperatie in Ten Post en Wittewierum en kunnen de starre regeltjes zodanig 
omzeild of verbogen worden dat alle inwoners een kans krijgen om straks in ongeveer 
gelijkwaardige energiezuinige omstandigheden te wonen.

00:24:39

De heer Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): Voorzitter, iedereen in deze dorpen die 
het wil, kan straks in de toekomst in een energiearme of energiezuinige woning wonen. Dit 
voorkomt heel veel spanningen en ongelijkheid tussen bewoners onderling en geeft daarom 
een grote extra impuls aan de leefbaarheid, dus het is ook een rechtvaardig gebruik van 
NPG-gelden. Tot slot dit: de Stadspartij 100% voor Groningen staat volledig achter deze pilot 
en ziet dit als een volgende stap om de versterkingsoperatie mensvriendelijker uit te kunnen
voeren. Mijn fractie hoopt dat een dergelijk gemeentelijk ingrijpen in de toekomst ook 
mogelijk zal zijn bij de IMG- schadeafhandeling die ook nog steeds meer naar regeltjes kijkt 
dan naar persoonlijke omstandigheden. Dank u.
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00:25:19

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk rond wie ik het woord mag geven. Mevrouw 
Poelstra van D66.

00:25:29

Mevrouw Poelstra-Bos (D66): Dank u wel, Voorzitter. Ook wij zijn heel erg blij dat er volop 
wordt ingezet op het energieneutraal maken van de woningen van onze inwoners. Met dit 
voorstel zet de gemeente in op het verduurzamen van woningen van mensen die al veel te 
verduren hebben. Hun woonlasten gaan omlaag en het wooncomfort omhoog. Het betekent
wel dat er extra zorgvuldigheid vereist is in dit gebied. We vinden het goed om te lezen dat 
er gekozen is om die tweedeling te voorkomen, maar dat zou ik ook wel goed in de gaten 
willen blijven houden. Wij vinden de insteek, om de NPG-gelden hiervoor vrij te maken, 
prima. We zijn ook blij dat via EZK deze pilot ondersteund wordt en mogelijk uitgerold wordt
naar de andere dorpen. Er is wel snelheid vereist, zoals eerder ook al gezegd is, en ook voor 
die ongelijkheid met de andere dorpen moet zeker aandacht blijven. We vinden de gekozen 
werkwijze wel een beetje omslachtig. Zouden er nog mogelijkheden zijn om inwoners nog 
wat sneller en concreter te helpen? Even kijken, hoor. Het bedrag van 35.000 wordt als basis
gebruikt. We hebben ook eerder al aangestipt dat het wel heel uiteenlopend zou kunnen 
zijn. Ik denk dat het belangrijk is om daar ook maatwerk ter leveren en de vinger aan de pols 
te houden.

00:26:52

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van de SP.

00:26:55

De heer Brandenbarg (SP): Dank, Voorzitter. Dit debatje hebben we volgens mij al eens 
eerder ergens rondom energie gehad, maar ik ben toch benieuwd wat D66 zelf voorstelt om 
sneller en directer bewoners te ondersteunen. Hoe ziet u dat voor zich en wat bedoelt D66 
daarmee?

00:27:16

Mevrouw Poelstra-Bos (D66): Dank u wel voor de vraag, de heer Brandenbarg. Ik vind het 
wel belangrijk om dat nader uit te leggen, want er zijn mogelijkheden. Je wilt niet dat 
mensen het digitaal moeten aanvragen bij de SNN. Daar hebben we natuurlijk ook slechte 
voorbeelden van gezien. We zouden willen dat mensen direct hulp krijgen van een 
aannemer, dat ze kunnen kiezen uit verschillende aannemers en dat het direct geregeld 
wordt, dus dat je ontzorgd wordt aan alle kanten. Daarnaast vinden we het heel belangrijk 
om met al deze huishoudens in gesprek te gaan, ook voor de mensen die de weg naar die 
subsidie niet weten te vinden. Mensen, die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om het digitaal 
aan te vragen en die niet zo actief zijn. In die zin zouden wij graag willen dat we naast de 
inwoners staan en bijvoorbeeld via de gebiedsmanager meehelpen met het vinden van de 
juiste oplossing en de weg naar na deze tegemoetkoming.

00:28:14

Voorzitter: U heeft nog een vraag van de SP.

00:28:17

De heer Brandenbarg (SP): Ik probeer het toch even scherp te krijgen. D66, de partij die altijd
overal de keuzevrijheid en dat individu zelf alles zelf moet bepalen, propageert, zegt hier 
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eigenlijk: "Nee, de gemeente moet een paar aannemers kiezen en die moeten dan maar 
maatregelen die wij bedenken bij mensen gaan installeren, want dan zijn ze snel geholpen". 
Of begrijp ik het nu niet goed?

00:28:37

Voorzitter: Mevrouw Poelstra.

00:28:39

Mevrouw Poelstra-Bos (D66): U begrijpt het inderdaad niet helemaal goed. Ik denk dat het 
juist heel erg belangrijk is dat er iemand met die mensen in gesprek gaat om te kijken wat de
beste oplossingen zijn, maar dat die financiële tussenstap niet genomen wordt. Dat je niet 
eerst subsidie moet aanvragen en het geld op je rekening krijgt. Je moet eerst allemaal 
offertes aanvragen. Dat kan veel sneller. Er zijn veel meer mogelijkheden. Dat je dus niet 
achteraf die verantwoording moet doen, maar dat de aannemer dat voor je verzorgt of dat 
iemand anders dat doet, maar dat je wel die keuzevrijheid hebt om uit verschillende 
aannemers te kiezen wat het best bij jouw woning past.

00:29:15

Mevrouw Poelstra-Bos (D66): We vinden ook nog wel belangrijk, er staat de zinsnede in: "We
gaan ervan uit dat we alle woningen in het postcodegebied 9792 kunnen bedienen". Kan de 
wethouder ook toezeggen dat dit gaat lukken? Dat we dus al die huishoudens ook echt 
meekrijgen en kunnen helpen, ook bijvoorbeeld daar waar ze niet zelf zo proactief zijn. Het 
belangrijkste wat wij graag zouden willen, is dat iedereen mee kan doen.

00:29:40

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Pestman, Partij van de Arbeid.

00:29:44

Mevrouw Pestman (PvdA): Dank u, Voorzitter. De Partij van de Arbeid is heel blij dat de 
gemeente Groningen zo de nek uitsteekt en dit mogelijk maakt in Ten Post. Wij hopen dat 
andere dorpen kunnen volgen. We hebben over de € 7.000 nog enige zorg, omdat we ons 
afvragen of iedereen in staat is om dat zelf aan te vragen, dus wij zouden het ook heel 
prettig vinden als de gemeente daar de mogelijkheid biedt dat er mensen bereikbaar zijn die 
dat kunnen doen of meehelpen. We hebben nog één vraag. Het programma Pointer kwam 
afgelopen weekend met een programma over de versterking en daarbij kwam ook het dorp 
Ten Boer aan de orde. Daar heb je een wijk waarin alle even huisnummers gesloopt worden 
voor sloop/nieuwbouw. De andere kant van de straat, de oneven nummers blijven bestaan, 
want die zijn later beoordeeld. Ik kan me zo voorstellen dat je deze mensen niet blij zou 
kunnen maken met zo een premie om je huis te verduurzamen, want die hebben al gehoord 
dat aan de andere kant van de straat heipalen kapot zijn. Ik denk niet dat jij je dan ooit nog 
veilig voelt. Hoe gaan we daar straks als gemeente mee om? Dank u.

00:30:49

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Hekkema van de Partij voor de Dieren.

00:30:53

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Ook de Partij voor de Dieren is 
erg tevreden over deze subsidieregeling. We hebben nog één aanvullende vraag. De heer De
Haan heeft natuurlijk heel mooi aangegeven hoe belangrijk het is dat deze dorpen aanspraak
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maken op deze subsidieregeling. Ook in lijn met de vraag van mevrouw Pestman is het goed,
denk ik, om te kijken of ook de andere dorpen in de gemeente misschien uiteindelijk met 
een andere subsidieregeling kunnen gaan werken. De vraag die wij specifiek hebben gaat 
over deze subsidieregeling.

00:31:24

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Als straks blijkt, er zijn 204 huishoudens die nog 
recht hebben inderdaad op het aanvragen van deze regeling. Misschien heeft een deel van 
die huishoudens eerder hun huis al verduurzaamd, dus dat zou in theorie kunnen betekenen
dat er straks geld overblijft. Er is natuurlijk een plafond vastgesteld. Echter, als er geld 
overblijft, omdat veel huizen al verduurzaamd zijn of er geen aanspraak wordt gemaakt op 
de regeling, dan zou mijn fractie graag willen weten of de wethouder ervoor open staat om 
wat overblijft toe te kennen aan inwonersinitiatieven vanuit die dorpen. Ik kan me 
voorstellen dat er vanuit die dorpen ook andere zaken spelen qua leefbaarheid en dat soms 
daar ook geld voor nodig is. Kan de wethouder zo meteen ingaan op of dat formeel mogelijk 
is en of dat ook wenselijk is?

00:32:11

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. De heer – dan moet ik even uw naam zoeken, 
excuus – Havinga van de VVD. Excuses.

00:32:20

De heer Havinga (VVD): Geeft niets. Dank u wel, Voorzitter. Ten eerste zijn we als Groningse 
VVD nog steeds erg blij met de NPG-gelden die beschikbaar zijn gekomen. Het geeft ons als 
gemeente de gelegenheid om de sociaaleconomische positie te verbeteren en daarmee ook 
de leefbaarheid van onze gemeente. Zo het voor onze inwoners aantrekkelijker te maken en 
ook voor nieuwe potentiële inwoners en ondernemers, wat ook eventueel kan leiden tot 
een vermenigvuldigingseffect door meer banen en hogere besteedbare inkomens van onze 
inwoners.

00:32:50

De heer Havinga (VVD): Omdat dit de kern zou moeten zijn van de NPG-gelden zijn we als 
VVD dan ook kritisch over de besteding ervan, maar het voorliggende voorstel is wat ons 
betreft een hele goede besteding. Het ondersteunen van verduurzaming is an sich al een 
goed startargument. We hebben het over het verbeteren van de huizen in potentiële 
aardbevingsgebieden en in dit geval helpt het ook bij lastenverlichting op lange termijn voor 
de inwoners, als het aankomt op energiekosten. We hebben echter één vraag, want hoe 
mooi zou zijn als ook voor een groot deel de verduurzaming kan gebeuren door lokale 
ondernemers? We zitten vast aan een bepaalde regulering, maar heeft het college gekeken 
of het mogelijk is een deel van de tot uitvoer te brengen werkzaamheden lokaal te houden? 
Verder hebben wij geen vragen en steunen we dit voorstel.

00:33:34

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. U heeft nog een vraag voor de heer Havinga? Het 
CDA.

00:33:40

De heer De Haan (CDA): Dank u wel, Voorzitter. Ik ben het op zich eens met de oproep, maar
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wat nu als dit voorstel van de VVD ertoe leidt dat het uiteindelijk nog langer gaat duren? 
Hoe kijkt u daar tegenaan? Door weer extra eisen aan te stellen, maak je het natuurlijk wel 
weer bureaucratischer en ingewikkelder.

00:33:53

Voorzitter: De heer Havinga.

00:33:55

De heer Havinga (VVD): Ik denk dat het een overweging zou moeten zijn voor het college om
dat mee te nemen, om te kijken of er manieren zijn waarop we dit meer lokaal kunnen 
houden. Echter, als dit tot ernstige vertraging leidt, lijkt me dat een reden om het niet te 
doen.

00:34:11

Voorzitter: Dank u wel. Ik geef de heer Bosch van Student en Stad vervolgens het woord.

00:34:16

De heer Bosch (Student en Stad): Dank, Voorzitter. Ik zal in de tweede termijn wat meer 
uitweiden, maar ik heb nu één vraag aan de wethouder. Er is vijf punt zeven miljoen totaal 
beschikbaar en als iedereen het volledige maximum zal gaan aanvragen, alle 204 huizen, dan
kom je erop dat het volledige bedrag opgaat. Echter, dat is natuurlijk alleen in theorie 
mogelijk. In de praktijk zal er altijd geld over zijn. Er is ook een situatie mogelijk, waar we een
logische inschatting maken, waarbij we mikken op dat het rond het totaalbedrag uitkomt. 
Het is echter ook mogelijk, dat we iets erboven of eronder gaan, maar dat we door die 
inschatting te maken, het maximum wat kunnen ophogen en meer inwoners kunnen helpen 
en het risico dat er veel geld overblijft, verminderen. Mijn vraag is waarom daar niet voor 
gekozen is? Ik begrijp ook dat je dan het risico loopt dat je iets over het bedrag heen gaat, 
maar dan heb je die inschatting in principe verkeerd gemaakt. Dat zou kunnen, maar dan 
heb je in ieder geval het risico dat er heel veel geld overblijft fors verkleind. Ik begrijp dat 
mijn vraag ingewikkeld is, maar ik hoop dat ik het zo duidelijk heb toegelicht.

00:35:41

Voorzitter: Helder, dank u wel. Mevrouw Jones van GroenLinks.

00:35:45

Mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. GroenLinks is erg tevreden dat de 
gemeente met deze subsidieregeling de regie neemt in Ten Post. Deze week, er is net ook al 
aan gerefereerd door mijn collega van het CDA, is natuurlijk de week waarin de uitspraak 
komt van de parlementaire enquêtecommissie. Het is een moment van terugblikken. De 
huidige situatie bijvoorbeeld met wisselwoningen – daar is ook al aan gerefereerd – is helaas
ook nog heel actueel en behoort zeker nog niet tot het verleden. Tegelijkertijd kunnen we 
met deze regeling ook kijken naar de toekomst en naar de toekomstbestendigheid en daar 
zijn wij heel blij mee.

00:36:27

Mevrouw Jones (GroenLinks): We vinden het goed dat deze subsidieregeling de tweedeling 
in Ten Post op het gebied van energie tegengaat. Daarnaast erkennen we ook dat er geen 
einde komt aan de tweedeling onder onze inwoners, omdat er nog steeds andere plekken 
zijn die hiermee niet bediend worden. We hopen dan ook met vele anderen hier dat de 
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regeling verder uitgerold kan worden. Mijn vraag aan de wethouder is, want op dit moment 
is er niet genoeg geld om dat in alle gebieden in één keer te doen, wat er gedaan kan 
worden om te voorkomen dat het bij Ten Post blijft en bij deze subsidieregeling?

00:37:12

Voorzitter: Dank u wel. De heer Rebergen van de ChristenUnie.

00:37:17

De heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel, Voorzitter. Ten Post is een dorp dat al vanaf 
het begin inzet pleegt en niet afwacht op alles wat komen gaat en eigen regie neemt. Ze zijn 
ook al heel lang mee bezig om energieneutraal te worden. In de stukken stond vanaf 2019, 
maar ze waren al veel langer daarvoor bezig. Daar zijn we als raadsleden vanuit Ten Boer 
destijds ook al bij betrokken geweest. Wat dat betreft alle credits voor het dorp, dat ze dat 
hebben opgepakt. Ik ben het ook met de Stadspartij en de VVD eens, die zeggen: "Ja, we 
hebben nu ook een goede besteding van middelen om dat in Ten Post hiervoor in te zetten 
en hier de regie te nemen". Dat is onder andere vanwege die ongelijkheid, zoals het CDA ook
al zei, die anders in het dorp zou ontstaan. Nu is het natuurlijk zo dat met de hele 
versterking- en hersteloperatie ongelijkheid en tweedeling wordt gezaaid in de dorpen, dus 
het is goed dat hier wat aangedaan wordt. We hopen dat dit na de uitkomst van 
aankomende vrijdag ook voor een heleboel andere punten gaat gelden.

00:38:24

De heer Rebergen (ChristenUnie): Het is mooi dat we nu ergens kunnen beginnen met deze 
energie-opgave op deze manier en het zou mooi zijn als we het verder zouden kunnen 
uitbreiden naar andere dorpen. Als we dan kijken naar de regeling, dan is dit volgens mij een
hele praktische regeling, waarbij inwoners de subsidie aanvragen en waarbij aannemers 
kunnen declareren. Het geld komt bij de aannemers die de werkzaamheden hebben 
uitgevoerd terecht, dus dat lijkt me heel goed uitvoerbaar. Over de bereikbaarheid van de 
regeling heb ik ook niet zo heel veel zorgen, omdat de mensen in het dorp elkaar goed 
kennen en ook al een tijd met elkaar onderweg zijn, zodat ze elkaar daar ook zeker bij zullen 
ondersteunen. De suggestie die werd gedaan, onder andere door de PvdA, om toch te kijken
naar moeten we als gemeente daar nog een rol in pakken, lijkt me een goede. Er werd door 
Student en Stad gesproken over het budget wat we misschien overhouden. In het stuk staat 
ook aangegeven hoe het budget is opgebouwd en dat we budget hebben toegevoegd op die 
manier. Ik denk dat het goed is dat het budget zo ruim is, zodat we ook echt iedereen 
kunnen geven, als ze het aanvragen.

00:39:41

Voorzitter: U heeft een vraag van het CDA.

00:39:43

De heer De Haan (CDA): Nog even over dat punt van kijken wat we als gemeente meer 
moeten doen om dit 'aan de man te brengen', om het maar even zo te zeggen. Ik heb 
gehoord dat er een inlooppunt komt. Er komt een flyer. Wat zou de ChristenUnie nog meer 
van de gemeente willen dan dat?

00:39:58

De heer Rebergen (ChristenUnie): Dat gaat onder andere over, wat de PvdA ook zei, het 
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aanvragen van die € 7.000 is niet voor iedereen gemakkelijk. Op zo een inlooppunt zou dat 
heel goed ondersteund kunnen worden, maar dan moet het dus niet een inlooppunt zijn, 
alleen voor vragen, maar ook voor daadwerkelijke ondersteuning.

00:40:13

Voorzitter: Het CDA.

00:40:14

De heer De Haan (CDA): Wat ik uit het ambtelijk antwoord begrepen heb, is dat dát juist ook 
het idee is van het Inlooppunt. Dat mensen daar ook geholpen kunnen worden om de 
aanvraag te doen.

00:40:22

De heer Rebergen (ChristenUnie): Dan heeft u deze zorg al bij mij weggenomen, dank u wel.

00:40:26

Voorzitter: U heeft nog een vraag van Student en Stad.

00:40:31

De heer Bosch (Student en Stad): Wie weet een toelichting op wat ik bepleitte. Er is een hard 
maximum van € 28.000. Ziet de ChristenUnie ook in dat het dan dus nooit kan dat je over 
het bedrag heengaat, dus in de praktijk altijd geld over zal houden en dat het dus betekent 
dat we minder geld naar inwoners laten gaan om hun huis te versterken en te 
verduurzamen, dan zou kunnen?

00:40:59

Voorzitter: De ChristenUnie.

00:41:01

De heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel, Voorzitter. Het is anderhalf miljoen vanuit 
NPG en voor de andere middelen hebben we toestemming gekregen om deze voor dit 
project te gebruiken. Dat betekent niet dat je het zo maar ook voor andere dingen kunt 
gebruiken. Ik heb het standpunt dat het goed is om te zorgen dat er voldoende geld is, ook 
als iedereen het maximum aanvraagt.

00:41:22

Voorzitter: U was ook klaar met uw eerste termijn? De heer Brandenbarg van de SP.

00:41:31

De heer Brandenbarg (SP): Dank, Voorzitter. Het wordt een beetje een herhaling van zetten, 
want velen hebben het al genoemd; deze versterkingsoperatie leidt natuurlijk aan alle 
kanten tot problemen, tot spanningen en tot ongelijkheid. Mijn partij en ook anderen 
hebben de afgelopen jaren in dit dorp en ook in andere dorpen bewoners georganiseerd, 
contacten opgedaan en daar – de heer De Haan noemde het al – komen ook de 
Kamervragen van ons Kamerlid Sandra Beckerman natuurlijk uit voort. Daar kunnen we iets 
aan doen en dat doet het college deels met deze plannen. Wat ons betreft is het akkoord om
deze middelen hier in te zetten, zodat de mensen die niet voor sloop/nieuwbouw in 
aanmerking komen, ook hun woningen kunnen verbeteren, zodat op die manier geen 
energie-ongelijkheid ontstaat, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dat lijkt ons een goed 
plan.
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00:42:27

De heer Brandenbarg (SP): Mijn fractie heeft nog wel de vraag of bij het college gevallen 
bekend zijn van mensen die nog strijd aan het voeren zijn om wel voor sloop/nieuwbouw in 
aanmerking te komen, dus misschien nu niet genegen zijn om aan deze subsidieregeling mee
te doen. Als die gevallen bekend zijn, hoe gaan we daar in het kader van deze regeling dan 
mee om? Dan zou het namelijk wel fijn zijn dat die later nog in aanmerking komen. Zoals 
gezegd, ik ben benieuwd of die gevallen bekend zijn bij het college. Dan sluit ik daar wel mee
af.

00:43:03

Voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Dams van de Partij voor het Noorden.

00:43:08

De heer Dams (Partij voor het Noorden): Dank u wel, Voorzitter. Allereerst wil ik beginnen 
met het feit dat wij als Partij voor het Noorden het eens zijn dat het een goede zaak is dat er 
meer subsidie beschikbaar komt. Deze pilot is dus ook een positieve ontwikkeling en een 
goede manier voor de mensen in Ten Post om hun huis te verduurzamen. Aangezien dit 
raadsvoorstel een verdere uitbreiding is van de subsidieregeling betekent het dat de 
gemeente zich ook aan beloften houdt, dus dat is een uitstekende zaak. Dit draagt niet 
alleen iets bij voor de bewoners, maar is ook een goede stap in de richting van het CO2-
neutraal maken; de doelstellingen die we hebben voor 2035. Wat ons betreft kunnen die 
middelen dus beschikbaar gesteld worden. Verder had ik nog dezelfde vragen als de andere 
fracties. Wat gaat er gebeuren als potje met geld niet op is? Hoe gaat het verder met de 
uitbreiding van dit project naar andere omliggende streken en gemeenten?

00:44:03

Voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik rond en volgens mij hebben we dan in deze eerste termijn 
alle vragen verzameld voor het college. Dan geef ik het woord aan wethouder Jongman.

00:44:18

Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Dank voor alle reacties op dit voorstel. Ik denk 
dat u allemaal wel verwoord heeft, waarom wij gepoogd hebben om een regeling te maken 
op verzoek van de inwoners. Al op het moment dat ik daar binnenliep, ging het hierover: 
"Denk aan ons, denk aan de ongelijkheid die in ons dorp is en probeer er iets aan te doen". 
We hebben iets concreets voorgelegd. Echter, als de heer De Haan als eerste de vraag stelt 
hoe ik naar de ongelijkheid kijk, dan is het zo dat dit er gewoon is. Ik vind het echt vervelend 
om dat te moeten constateren. Op het andere verschil kom ik zo nog wel terug. Als je kijkt 
naar dit dossier dan is het één en al wereld van verschillen en soms oplossingen, maar heel 
vaak ook nog geen oplossingen.

00:45:17

Mevrouw Jongman: Dat betreur ik en daarom kijk ik ook echt met spanning uit naar 
aanstaande vrijdag, want iedereen die de enquête gezien heeft en wat door heel veel 
mensen daar gedeeld is, ziet één en al verschil en ontzettend leed en noem het allemaal 
maar op wat hier gepasseerd is. Daarom hebben wij op deze wijze naar Ten Post gekeken. 
We hebben gekeken naar wat kunnen we wél doen en niet gekeken naar wat kunnen we 
allemaal tegelijkertijd doen? Dat kunnen wij namelijk niet. Daar hebben we de middelen niet
voor, want daar moeten we echt voor naar het Rijk. We hebben wel heel serieus deze vraag 
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van Ten Post ter harte genomen om in ieder geval iets te doen. Er blijft ongelijkheid, want als
je een dorp verder woont, dan heb je het niet. Toch gaan we hier beginnen. In de 
persconferentie heb ik het toegelicht, we gaan hier beginnen en inderdaad richting EZK 
aangeven, dit was de pilot Ten Post, evenals de pilot met de funderingen in Woltersum, 
maar dit is de manier waarop we het voor inwoners een stap verder kunnen brengen.

00:46:18

Mevrouw Jongman: Dan even uw hele concrete vraag van over de Oldenhuisstraat en de Jan 
Zijlstraat. We laten inderdaad een bouwmeester daar meekijken, want het bestemmingsplan
is niet het punt. U heeft daar inderdaad keurig technisch naar gevraagd en ik wil u dan bij 
dezen toezeggen dat de bouwmeester goed gaat meekijken om daar ook tot een oplossing 
te komen. Niets liever willen wij dat ook daar de vaart der volkeren inhouden om het goede 
daar te doen. De Stadspartij, de heer Staijen, geeft aan over gemeentelijk ingrijpen. Wat wij 
proberen is ons te verplaatsen in de inwoner en wat er aan de hand is en inderdaad kijken – 
dat is ook meer een blik in de toekomst of vrijdag misschien echt een kantelpunt is – hoe 
kunnen we wellicht met minder regels en meer maatwerk dingen uitvoeren, in plaats van 
dat we echt vastlopen in heel veel bureaucratische machines, waar wij als gemeente soms 
ook onderdeel van zijn, maar in ieder geval pogen om dat niet meer te zijn. Vrijdag is wel 
wat mij betreft een spannend kantelpunt.

00:47:23

Mevrouw Jongman: D66, mevrouw Poelstra, gaf die tweedeling aan. Daar heb ik net al even 
een beschouwing op gegeven. Inderdaad, dat vergt ook aandacht voor die mensen die het 
betreft. Het vergt ook aandacht op een goede manier. Als mensen zeggen: "Ja, ik vind het 
allemaal wel ingewikkeld en nu moet ik weer iets aanvragen", dat snap ik heel goed. Daarom
zijn onze teams in de dorpen. Het Inlooppunt in 't Holt, daar kunnen mensen terecht en als 
het echt heel lastig wordt, gaan we het stap voor stap met die mensen doornemen om die 
middelen op een goede manier aan te vragen.

00:47:56

Mevrouw Jongman: Mevrouw Pestman had het over het inloopspreekuur. Dat is geregeld en
als het storm loopt, gaan we er nog eentje regelen. Ik weet niet of de mensen die meekijken 
dat fijn vinden, maar ik bied dat bij dezen aan, want we willen graag dat die middelen op de 
goede plek terecht te komen. U had nog een bredere vragen over de verschillen die er in 
algemene zin zijn. Ik heb net als u ook Pointer gekeken en deze mensen ken ik ook. Ik ben 
afgelopen week ook nog persoonlijk langs geweest. Het is niet anders, dan dat wij kunnen 
aangeven dat er in brede zin veel verschillen zijn in het hele aardbevingsgebied. Die 
verschillen kunnen wij lokaal niet allemaal oplossen, want dan gaat het echt om ontzettend 
veel geld. We hebben het wel continu aangedragen en blijven het benoemen. Los van dat 
we naar het Rijk kijken, heeft het Rijk ook een commissie benoemd om daarnaar te kijken. 
Dat heeft Vijlbrief ook in een paar brieven aangegeven. De commissie Van Geel, zo heet die 
inmiddels, gaat daar antwoord op formuleren. In diezelfde Pointerreportage, zegt hij ook: "Ik
kom daar in maart op terug". Ik wacht daar net als u met spanning op, maar we hebben het 
geagendeerd, want ook wij vinden het lastig uit te leggen. Dit in antwoord op u over de 
oneven en even nummers.
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00:49:09

Mevrouw Jongman: De heer Hekkema vraagt, stel dat er geld overblijft, zou dat niet 
misschien naar leefbaarheid kunnen? Ik weet niet of het kan, maar dat zouden we kunnen 
uitzoeken. Wat sowieso al eerder in Ten Post is gedaan, is met het gebiedsteam ook zaken 
realiseren. Het is dus niet gezegd, misschien...

00:49:28

Mevrouw Jongman: Stel, dat geld er overblijft zouden we ook kunnen zeggen, misschien 
kunnen we andere dorpen nog helpen door die middelen daar te verstrekken. Het idee van 
leefbaarheid is al eerder door het gebiedsteam...

00:49:41

Mevrouw Jongman: Een vlonder is aangelegd en de speeltuin wordt aangelegd, even als 
voorbeelden. We zijn natuurlijk ook heel erg bezig met het dorpshuis en alles wat daar 
omheen speelt, dus er is echt aandacht voor. Echter, een terecht punt om aandacht voor te 
vragen. De VVD, de heer Havinga, geeft aan lokale aannemers. Uiteraard is het altijd aan een
bewoner zelf om te kiezen wie hij in zijn huis toelaat voor het nemen van maatregelen. 
Echter, in dit geval is het zo dat de lokale aannemers zelfs aan die duurzaamheidstafels 
plaatsnemen, want er zijn lokaal in Ten Post een aantal. Zij zijn dus zeker welkom, maar 
zitten al aan tafel. Dan heeft de heer Bosch gevraagd, hoe zit het met die, ik noem het maar 
even, de plus en min; wat blijft er over en hoe je dat dan doen? We zetten nu de regeling 
open. We weten op basis van Urgenda wat ervoor nodig is om je huis te verduurzamen. Het 
kan best zijn dat er plussen en minnen in zitten, maar om al helemaal vooruit te lopen op 
wat de uitkomst zou kunnen zijn als...

00:50:44

Mevrouw Jongman: Laten we nu van start gaan en kijken wat het oplevert. Uiteraard gaan 
wij wel monitoren wat gebeurt hier en hoe gaat die regeling lopen. Dat hebben we ook in 
het raadsvoorstel benoemd. Ik heb liever dat de regeling te ruim is, dan dat we bij wijze van 
spreken over een maand bij u terugkomen, dat het te krap is. Ik zie u kijken, dat u mij niet...

00:51:12

Mevrouw Jongman: Dat is misschien voor de tweede termijn. Tenminste, dat was toch de 
bedoeling of niet? Even kijken, hoor. Mevrouw Jones heeft een vraag gesteld die ik niet goed
heb opgeschreven 'hoe op termijn Ten Post'. Misschien kunt u nog even de vraag herhalen?

00:51:31

Mevrouw Jongman: Mevrouw Jones.

00:51:32

Mevrouw Jones (GroenLinks): Ik kan het toelichten, dank u wel. Het wordt nu niet overal 
uitgerold, dat heeft ook te maken met de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn. 
Het idee is om dat verder uit te rollen. Er zijn nu barrières en we hopen dat die er straks niet 
meer zijn. Wat gaat u doen vanuit het college om te zorgen dat het wel breder uitgerold kan 
worden?

00:52:04

Mevrouw Jongman: Ik ben er weer. Nu weet ik wat u bedoelt. Uiteraard gaan we kijken wat 
er met deze pilot – ik heb dat al eerder gezegd – hier gebeurt. Uiteraard gaan wij zeggen, dit 
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willen wij op meer plekken binnen onze gemeente. Dat dit een voorbeeld kan zijn, net als 
Woltersum. Daar wordt ook met heel erg veel belangstelling door het ministerie naar 
gekeken naar wat de effecten zijn.

00:52:28

Mevrouw Jongman: Volgens mij is de laatste vraag van de heer Brandenbarg en heb ik het 
dan allemaal behandeld. De mensen die nog niet weten waar ze aan toe zijn, kunnen die nog
steeds gebruik maken van de regeling? De regeling staat drie jaar open en ik denk dat we het
dan wel weten. Hoewel ik nu iets heel spannends natuurlijk zeg, maar om aan te geven dat 
we er echt bovenop zitten en in ieder geval in overleg zijn met de NCG over hoe ver zijn 
jullie, hebben jullie dit gehaald, waarom heb je het niet gehaald en zorg ervoor dat je het 
wel haalt. In die volgorde, zodat die mensen daar echt nog gebruik van kunnen maken. 
Mocht het in theorie zijn dat een paar mensen er geen gebruik van hebben kunnen maken, 
dan moeten we misschien weer bij u terugkomen en zeggen, er zijn nog bijvoorbeeld tien 
adressen over, we reserveren zoveel geld daarvoor. Dat kan ik u toezeggen. Volgens mij, 
Voorzitter, heb ik de vragen beantwoord.

00:53:30

Voorzitter: Volgens mij klopt dat, want de heer Dams had een aantal vragen nog die 
aansloten bij de andere vragen. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de 
eerste reeks politiek vragen. Ik kan me voorstellen dat u hier of wel nog een toelichting op 
wil doen of dat u hierover nog andere standpunten met elkaar wil uitwisselen. Kan ik nog 
iemand het woord geven? De heer Bosch van Student en Stad.

00:53:59

De heer Bosch (Student en Stad): Dank. Ook Student en Stad vindt het heel erg goed en fijn 
dat er nu in ieder geval een vorm is gevonden om te versterken en te helpen. Ik vond dat het
CDA het heel mooi zei, dat de schade van het gasdossier heel erg groot is, maar dat het 
misschien nog wel erger is geworden door de trage afhandeling van de versterking. Het is 
niet alleen goed voor dit dossier van de gaswinning, maar ook om energiearmoede in de 
toekomst tegen te gaan. Het duurzaamheidsaspect aspect is natuurlijk ook iets wat onze 
partij echt belangrijk vindt. Ik stelde u een vraag over het maximum. Wat ik begrijp van de 
wethouder, daar ben ik het volledig mee eens en daarin vinden we elkaar ook: we moet 
vooral hopen dat we geen geld overhouden in het potje en dat we mensen zo veel mogelijk 
kunnen helpen. Echter, als ik het goed heb begrepen, is het zo dat als iedereen het maximale
bedrag aanvraagt, dan kom je precies uit op hoeveel geld er beschikbaar is. Ik heb het 
ambtelijk nagevraagd en het kan zijn dat het aantal huizen niet precies helemaal klopt, maar 
die kans is niet zo groot. Het kan dus niet zo zijn dat het zo uitpakt, dat we meer geld 
uitgeven dan in het potje zit. Het kan alleen maar zo uitpakken, dat we minder geld uitgeven
dan in het potje zit. Dat betekent ook dat de kans heel aannemelijk is dat we mensen minder
helpen, dan zou kunnen. Dan houden we geld over en dan kunnen we het erover hebben, 
wat we daarmee willen doen. Dat is ook nuttig en het is niet dat het geld verdwijnt, maar het
liefst heb je natuurlijk dat je het hoger inschat en dat het precies uitkomt, gemiddeld gezien, 
op het bedrag van die vijf komma zeven miljoen. De wethouder zegt dat het niet kan of 
misschien praten we een beetje langs elkaar heen. Misschien is het goed om dit nog 
eventjes, buiten de vergadering, goed kortsluiten. Mijn fractie denkt dat het mogelijk is om 
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het maximum iets hoger te doen, omdat de gemiddelde aanvrager niet op het maximum zal 
zitten.

00:56:11

Voorzitter: U heeft een vraag van het CDA.

00:56:15

De heer De Haan (CDA): Ik snap de gedachte wel dat je bijvoorbeeld zegt, we doen het 500 
euro hoger bijvoorbeeld, waardoor je uiteindelijk wel precies op dit bedrag komt. Alleen het 
wordt natuurlijk begrotingstechnisch wel een beetje lastig, want je zal dan uiteindelijk toch 
die al die keren € 500 extra toch ergens vandaan moet halen, waardoor je dat op dat 
moment ook weer niet voor iets anders kunt gebruiken. Ik snap uw gedachten wel, maar ik 
denk dat het wel heel ingewikkeld is, want je zal toch altijd ergens het geld vandaan moet 
halen.

00:56:41

Voorzitter: De heer Bosch.

00:56:44

De heer Bosch (Student en Stad): Dank voor uw vraag. Nu hebben we het er inderdaad over. 
Dat hoeft dus waarschijnlijk niet, want niet iedereen vraagt het maximum aan. De kans is 
heel groot dat je er nog steeds onder blijft zitten, als je dat met bijvoorbeeld maar 500 euro 
verhoogd. Inderdaad, je loopt een begrotingsrisico. Dat klopt, omdat je in theorie meer geld 
uitgeeft dan er nodig is. Anyway, dat zou je dan op moeten lossen, dat iemand dat risico 
dekt. Die kans is echter niet groot en dat is het punt wat ik wil maken. Wat echter als een 
paal boven water blijft staan, is dat we heel graag willen dat dit zo snel mogelijk wordt 
uitgerold en dat dit een belangrijk punt is.

00:57:22

Voorzitter: Volgens mij wil de heer De Haan daar nog even op reageren.

00:57:26

De heer De Haan (CDA): Je dekt dan bijvoorbeeld het risico vanuit de NPG, dan heb je weer 
204 huizen keer noem duizend euro of een bepaald budget, wat je dan op dat moment niet 
aan andere NPG-projecten zou kunnen uitgeven. Er blijft altijd geld over. Ik snap uw idee 
wel, maar ik denk dat het lastig wordt. Mij lijkt het mooi, als er geld overblijft, of we dan ook 
kunnen kijken of we dat dan weer zo snel mogelijk mee kunnen nemen naar zo een bredere 
aanpak. Helemaal na vrijdag wat waarschijnlijk een heftig rapport zal zijn. Ik rol meteen in 
mijn eigen woordvoering, als dat oké is?

00:58:02

Voorzitter: Mag ik dan heel even daartussen, want de heer Brandenbarg had volgens mij nog
een vraag voor de heer Bosch. Klopt dat? Dan kunt u uiteraard daarna weer de draad 
oppakken.

00:58:14

De heer Brandenbarg (SP): Ik zal het kort houden. Het haakt hier een beetje op in, want ik 
begrijp niet zo goed waar de angst vandaan komt dat die huizen in Ten Post niet voor € 
28.000 euro te verspijkeren zouden zijn. Ik denk dat iedereen prima dat maximumbedrag in 
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die woningen kan besteden om die woningen te verduurzamen, dus dat 'risico' dat er geld 
overblijft, dat zie ik niet zo. Ik ben benieuwd waar de heer Bosch dat vandaan haalt.

00:58:41

Voorzitter: De heer Bosch.

00:58:43

De heer Bosch (Student en Stad): Voorzitter, dank voor de vraag. Dat komt heel simpel 
doordat die € 35.000 als een gemiddelde wordt gezien door Urgenda. Een gemiddelde voor 
een gemiddeld huis in Nederland, om het te versterken. Ik heb ook ambtelijk gehoord dat de
kans groot is dat er in Ten Boer meer huizen zullen zijn, waarbij er meer geld nodig zal zijn, 
maar het wordt alsnog ingeschat als een gemiddelde. Dat betekent dat er uitschieters naar 
boven zitten, maar die komen tegen het maximum aan. Er zijn echter ook uitschieters naar 
beneden om energieneutraal te zijn en dat is dus het geld wat je overhoudt en dat zou 
zonde zijn.

00:59:21

Voorzitter: Wilt u daar nog een reactie op gegeven?

00:59:24

De heer Brandenbarg (SP): Heel kort, want ik fiets wel eens door Ten Post en ik ken de 
woningen daar redelijk. Die zijn allemaal voor 28.000 euro verspijkeren. Die lijst van 
maatregelen die je mag treffen om dat bedrag op te maken...

00:59:36

De heer Brandenbarg (SP): Laten we zorgen dat iedereen die € 28.000 krijgt.

00:59:44

De heer Bosch (Student en Stad): Ik ga dan herhalen, wat ik al gezegd heb. Als er wordt 
aangegeven dat er een gemiddelde is van € 28.000 en daar zet je dan het maximum op, dan 
is dat wat ons betreft gek.

00:59:57

Voorzitter: Ergens hoorde ik u ook allemaal hetzelfde zeggen, dat we in ieder geval hopen 
dat iedereen het maximale kan doen en het maximale kan inzetten om datgene te bereiken 
wat we met elkaar willen. De heer De Haan had nog een opmerking.

01:00:12

De heer De Haan (CDA): Meer iets voor de tweede termijn. Ik hoop dat vrijdag een reden kan
zijn dat ze ook kijken naar de pilots die we hebben in Woltersum. We kennen denk ik 
allemaal nog het verhaal van die man uit Ten Boer tijdens de busrit die diezelfde 
funderingsproblematiek had. Dat de pilot die we in Woltersum hebben en die we hier nu 
doen, de reden kan zijn, dat het kabinet zo snel mogelijk na vrijdag zegt: "Jongens, jullie 
krijgen ook voldoende middelen om dat voor de hele gemeente te gaan doen". Ik hoop dat 
vrijdag daarin een doorbraak mag zijn.

01:00:45

Voorzitter: Nog meer reacties, opmerkingen of aanvullingen? Ik zie dat dit niet het geval is. Ik
kijk even naar rechts of de wethouder nog een aanvulling heeft. Het hoeft niet.
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01:00:58

Mevrouw Jongman: Even de discussie van de heer Bosch. Kijk, het is misschien een beetje 
een theoretische discussie. Wat wij juist bedoeld hebben, is dat we liever hebben dat het 
iets te hoog en dat mensen geen stress hebben bij het aanvragen. Dat ze kunnen denken: ik 
kan ruimhartig mijn huis verduurzamen. Dat liever dan dat we het heel strak dicht zetten. U 
heeft het over de plussen en minnen. Meneer Brandenbarg heeft er langs gefietst en hij zegt
dat het kan. Nee, dat is een beetje flauw. Door de mensen uit het dorp – dat is een 
argument wat ik nog even wilde toevoegen – zijn heel veel gesprekken hierover gevoerd en 
zij hebben ook Urgenda volgens mij daarbij aan tafel getrokken om mee te denken over wat 
er mogelijk is. Ik denk dat het echt wel een doordacht bedrag is, waarvan de mensen uit het 
dorp zelf ook hebben aangegeven, dat ze er heel blij mee zijn dat zij deze stap op deze wijze 
kunnen zetten.

01:01:54

Mevrouw Jongman: Is het helder daarmee? Dank allen. Als ik het zo beluister, dan bent u het
in ieder geval eens met elkaar over het voorstel wat er ligt. De vragen die daarover waren, 
zijn beantwoord dan wel worden gemonitord. We verwachten, zoals het een goed gebruik 
is, als er iets is dat de wethouder wel daarmee naar u terugkomt. Zijn er mensen die op dit 
moment een motie of iets overwegen? Dat kan altijd op een later moment ook nog. Dan wil 
ik u allen danken voor uw inbreng en wens ik u een fijne avond.
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