
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid  

 Volksgezondheid 

  Riolering 

  Afval 

  Milieubeheer 

  Begraafplaatsen en crematoria 

  Duurzaamheid 

 

 

 
   

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Energieloket Brabant Woont Slim 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 67400003 

 

 

Incidenteel/structureel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten -  60 60 60 



 

 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken -  60 60 60 

-  

Algemene toelichting 

Brabant woont Slim is het energieloket voor 9 verschillende 

gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en werkt samen 

met lokale energiecoöperaties en bedrijven. Samen realiseren 

we de grootste opdracht van de 21e eeuw. Brabant Woont 

Slim is het gemeentelijke energieloket van: gemeente 

Bernheze, gemeente Boxtel, gemeente Land van Cuijk,  

gemeente Meierijstad, gemeente Oss, gemeente ’s-

Hertogenbosch, gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente 

Maashorst en gemeente Vught. 

 

Brabant Woont Slim wijst inwoners van de aangesloten 

gemeenten de weg naar comfortabeler, voordeliger én 

groener wonen. Dat doen ze door te adviseren bij het 

verduurzamen van hun woning. Dit is nodig om de 

klimaatdoelstellingen te behalen en de opwarming van de 

aarde te verminderen. Brabant Woont Slim zorgen voor het 

begeleiden en informeren en deze dienst is gratis. Daarnaast 

koppelen ze burgers/bedrijven aan een adviseur die tegen een 

aantrekkelijke prijs advies geeft en bijvoorbeeld ook kijkt naar 

de subsidiemogelijkheden.  

 

Brabant Woont Slim zich ontwikkeld tot een werkende 

aanpak. Jaarlijks groet het aantal klantcontacten en 

websitebezoekers, en worden honderden adviezen aan huis 

gegeven. Zo’n 10.000 woningeigenaren in de regio hebben 

inmiddels een actie ondernomen met Brabant Woont Slim.  

Geraamde kosten bedragen de contributie aan energieloket 

Brabant Woont Slim inclusief uitbreiding van diensten in 

navolging van nieuwe aanbesteding in 2022.  

 

Gezien verwachte overheveling 2022-2023 alleen uitgaven 

2024 – 2026 in format opgenomen.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Van Maashorst een duurzame en groene gemeente maken 

samen met inwoners. Voor de gebouwde omgeving zetten 

we  zowel in op energiebesparing (onder andere door 

gerichte isolatie en kierdichting) als de warmtetransitie. We 

zorgen voor extra ondersteuning in lijn met het nationaal  

Isolatieprogramma. De internationale Sustainable 

Development Goals (SDG) en het Nationaal Klimaatakkoord  

vormen minimaal de uitgangspunten voor het  

Duurzaamheidsprogramma. 

 

 

 


