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Datum 19 februari 2021Betreft Beschikking Regeling reductie energiegebruik woningen ( C43 )
Onze referentieRREW2020-00450282

Geachte
Op 22 januari 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor RREW2020-00450282
van de regeling Reductie energiegebruik woningen ( RREW 2020 ) .
In deze brief leest u mijn beslissing. Verder leg ik u uit welke voorwaarden ergelden voor de besteding van de uitkering.
BeslissingHet plafond voor verstrekken van specifieke uitkeringen in het kader van deRegeling is verdeeld op volgorde van dag van binnen komst van de aanvragen .
Ik ken aan u een specifieke uitkering toe ter hoogte vanBedrag € 100.000
Het toegekende bedrag is gebaseerd op uw aanvraag van bovengenoemdeontvangstdatum .
Het bedrag is exclusief BTW ter hoogte van € 2.100 Voor de vergoeding vande BTW maakt u gebruik van het BTW - compensatiefonds.

De activiteiten dienen conform uw aanvraag te worden uitgevoerd in deperiode van
project startdatum : 01-04-2021
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tot en met
project einddatum :

Rijksdienst voorOndernemend Nederland31-07-2022
Ik verleen u een voorschot van 100 % van het uitkeringsbedrag, zijnde
bedrag : € 100.000

Onze referentieRREW2020-00450 282Datum19 februari 2021Dit bedrag zal binnen vier weken na verzending van dit besluit wordenovergemaakt naarIBAN NL85BNGH028 5009753
ten name van Gemeente Woudenberg
BeleidsdoelstellingMet deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudenste ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffenvan eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het gevenvan advies over energiebesparing aan de bewoners . Dit leidt tot reductie vanhet energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2 - reductie .
VerplichtingenIk verwijs u voor de verplichtingen naar artikel 11 van de Regeling.
Verantwoording uitkeringU dient over de besteding van deze specifieke uitkering uiterlijk op 15 juli vanelk jaar verantwoording af te leggen op grond van artikel 17a van deFinanciële - verhoudingswet.
U verantwoordt via het systeem van single information , single audit ( sisa ) ,zoals bepaald in de regeling informatieverstrekking sisa .
Het indicatornummer in de sisa verantwoording waaronder u de kosten dientte verantwoorden is :
C43
U dient hierbij het nummer dat bovenaan deze brief is opgenomen tevermelden als het beschikkingsnummer.
Op grond van de Regeling worden de volgende indicatoren uitgevraagd :- Beschikkingsnummer - aard van de controle n.v.t.- Besteding ( jaar T ) - aard van de controle R- Cumulatieve bestedingen tot en met jaar T - aard van de controle n.v.t.- Aantal woningen bereikt - aard van de controle n.v.t.- Toelichting ( als bij aantal woningen afwijkt van projectplan verplicht) - aardvan de controle n.v.t.- Eindverantwoording ( ja /nee ) - aard van de controle n.v.t.
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Rijksdienst voorOndernemend NederlandBij niet tijdig indienen van de verantwoordingsinformatie , treedt hetmaatregelen beleid van het ministerie van BZK in werking . Er volgtopschorting van uitbetaling van de algemene uitkering totdat deverantwoordingsinformatie is ontvangen , tot een maximum van 26 weken .
Onze referentieRREW2020-00450 282Datum19 februari 2021Ik vorder terug :a . voor zover er geen ( volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie isverstrekt ;b . indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen ;c . voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de uitkering;d . voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed ;e . voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerendeaccountant onzeker is .

Indien de verantwoordingsinformatie te laat , niet of niet volledig wordtverstrekt , stel ik de uitkering op een lager bedrag vast als volledigeterugvordering tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden .
Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen viapostbusibi @ min bzk.nl.
Vaststelling uitkeringDe specifieke uitkering wordt binnen 22 weken na ontvangst van de laatstesisa verantwoordingsinformatie vastgesteld .
Toelichting huurwoningenGraag breng ik nog het volgende onder aandacht .Een aanzienlijk deel van de activiteiten gericht op reductie van energiegebruikzal plaats vinden bij huurwoningen . Ik hecht eraan te onderstrepen dat bijactiviteiten gericht op huurwoningen nauwe samenwerking met verhuurders ,zoals woningcorporaties , voor de hand ligt . Het is wenselijk daarover ookafspraken met verhuurders te maken . Een deel van de activiteiten zal immersbestaan uit activiteiten die de huurder zelf kan en mag laten uitvoeren , maarvoor ingrijpender maatregelen zoals afstelling van cv - installaties issamenwerking met en waar nodig instemming van de verhuurder nodig .Daarnaast zal de verhuurder in de praktijk een effectieve rol kunnen spelenbij de informatievoorziening richting huurders . De organisatie vanwoningcorporaties, Aedes , steunt deze lijn en zal dit onder de aandacht vanzijn leden brengen . Ook huurdersorganisaties kunnen worden betrokken bijhet benaderen van huurders . Een goede borging van de samenwerking metwoningcorporaties zal de effectiviteit van de plannen ten goede komen .
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Rijksdienst voorOndernemend NederlandBezwaarAls u het niet eens bent met deze beslissing , kunt u binnen zes weken naverzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen .De datu m boven aan deze brief is de verzenddatum . Onze referentieRRE W2020-00450282Datum19 februari 2021Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijkonder Digitaal bezwaar indienen en kies voor eLoket. Als u schriftelijk bezwaarwilt maken , stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voorOndernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken , Postbus 40219 , 8004 DEZwolle .
Vermeld in uw bezwaarsch rift in ieder geval de referentie en de datum van debeslissing waartegen u bezwaar maakt . U vindt de referentie in de rechterkantlijn van deze brief.
Wilt u uw zaak bekijken of wijzigingen doorgeven ?1. Ga naar https://mijn.rvo.nl/regeling-reductie-energiegebruik-woningen .2. Klik bij ' Direct regelen ' op Beheren .3. Log in met e -Herkenning. U kunt nu uw zaken inzien en beheren .
Meer informatie
Heeft u vragen , kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact op : 088042 42 42 ( lokaal tarief ).
Met vriendelijke groet ,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,namens deze :

Procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening .
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