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Geachte heer Diersman , 
 
Op 2 juli 2013 stelde u ons college schriftelijke vragen over Gratis Energieadvies. 
 
Inleidend stelt u: 
“Naar aanleiding van het verslag van de Jaarrekening 2012 in Hart van Holland, ontving de fractie een 
reactie van een inwoner van Zuidplas over de actie “Gratis Energieadvies”. Deze stelde dat er wel een 
aanmelding voor deelname aan deze actie was gedaan, maar dat, ondanks een telefonische 
bevestiging dat betrokkene op de lijst stond, er geen bezoek is geweest. 
Dit geeft de fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:” 
 
Hieronder volgen uw vragen en onze beantwoording. 
 
Vraag 1: 
Hoeveel huishoudens uit Zuidplas hebben zich voor een Gratis Energieadvies aangemeld? 
 
Antwoord: 
Er hebben zich 223 huishoudens uit Zuidplas aangemeld, waarvan 19 bij nader inzien afzagen van het 
huisbezoek met gratis energieadvies en 5 niet reageerden op diverse verzoeken voor een afspraak 
voor een bezoek, zowel per e-mail als telefonisch. 
 
Vraag 2: 
Kon aan al deze aanvragen worden voldaan? Indien niet aan alle aanvragen kon worden 
voldaan, hebben de aanvragers daar dan bericht van gehad? 
 
Antwoord: 
Aan alle aanvragen kon worden voldaan. Door een administratieve fout zijn 8 huishoudens niet bezocht 
die wel een aanvraag hadden ingediend. Toen deze mensen alsnog zijn benaderd met excuses en een 
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optie voor alsnog een bezoek, gaven enkelen aan hiervan af te zien. De overige aanvragers worden op 
zeer korte termijn alsnog bezocht. 
 
Vraag 3: 
Hoeveel huishoudens uit Zuidplas hebben daadwerkelijk een advies ontvangen? 
 
Antwoord: 
Wanneer de laatste huishoudens alsnog zijn bezocht, hebben in totaal 199 huishoudens een advies 
ontvangen. 
 
Vraag 4: 
Is de actie al afgelopen en hoe beoordeelt u het resultaat van deze actie? 
 
Antwoord: 
De actie is inmiddels afgelopen. 
 
Wij beoordelen het resultaat als goed. In de afrondende enquête gaf 97% van de respondenten aan dit 
een goed initiatief te vinden. Ruim 87% zei de inhoud van de gratis energiebox al te gebruiken en 73% 
gaf aan al andere adviezen te hebben toegepast. Het gemiddelde besparingspotentieel per huishouden 
was € 235 met een enkele uitschieter naar € 900. Slechts een enkeling was zelf al zo goed op weg dat 
de adviezen geen of weinig toegevoegde waarde hadden. 
 
De energiecoaches waren allen werkzoekenden uit de gemeente Zuidplas. Zij zijn benaderd met de 
vraag of zij op geheel vrijwillige basis interesse hadden om deel te nemen in dit project. Ook zij 
beoordelen het project als positief en geven aan te zijn gegroeid in zelfbeeld, wat een meerwaarde 
geeft bij het zoeken naar werk. Het project heeft tevens voor een aantal een duidelijke toegevoegde 
waarde voor hun CV. Voor ten minste 1 energiecoach heeft het project direct geleid tot een tijdelijke 
betrekking. 
 
Vraag 5: 
Voor deze actie is een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar gesteld. Kunt u aangeven waaraan dit 
bedrag is besteed? 
 
Antwoord: 
Dit bedrag is besteed aan de training en begeleiding van de energiecoaches inclusief cursusmateriaal, 
aan het verstrekken van een gratis energiebox à € 15,- aan de huishoudens die deelnamen, aan een 
onkostenvergoeding voor de energiecoaches van € 10,- per huisbezoek en aan de administratieve 
organisatie van het project alsmede de eindevaluatie door de ODMH. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, 
 
 
 
K.J.G. Kats       J. Brinkman,   
Burgemeester      Gemeentesecretaris  
 


