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Voorstel:
1. Te besluiten tot de inzet van een Energietrainee Duurzaamheid voor een periode van 2 jaar.

Samenvatting
In 2021 moet de Transitie Visie Warmte (TVW) worden vastgesteld. Hierin maken we afspraken op
hoofdlijnen over hoe we Oosterhout in 2050 aardgasvrij hebben gemaakt. Daarna moet gestart
worden met het Wijk Aanpak Plan (WAP). De extra capaciteit daarvoor is begroot op 2-3 FTE. Deze
capaciteit is nog niet vastgelegd in het PBS. Er zijn dan 2 keuzes mogelijk: inhuur externe adviseurs of
boventallige inzet tijdelijk personeel. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is door
Waterschap Brabantse Delta gewerkt met een Energietrainee, die gedurende 2 jaar is ingezet in het
RES-team. Dit concept is Waterscha Brabants Delta goed bevallen, daarom wordt voorgesteld bij de
gemeente Oosterhout een Energietrainee voor 2 jaar in te zetten voor de opgave Duurzaamheid.
Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding)
Niet van toepassing.
Aanleiding
Onderdeel van de landelijke afspraken om te komen tot een energieneutraal Nederland in 2050 is het
werken aan aardgasvrije woningen. Afspraak is dat gemeenten eind 2021 hun TVW vastgesteld
hebben. Hierin wordt op hoofdlijnen geschetst hoe de gemeente zijn woningvoorraad van het gas af
denkt te halen voor 2050, aan welke bronnen en technische oplossingsrichtingen wordt gedacht.
Aansluitend daarop zal gestart worden met het opzetten van een Wijk Aanpak Plan. Dit plan zal de
blauwdruk worden voor de Wijk Uitvoerings Plannen (WUP). Het is belangrijk dat de kennis voor het
opzetten van een WAP en WUP intern ontwikkeld en geborgd wordt. Bij het opzetten van een WAP is
de dialoog met en participatie van de burger bepalend voor het draagvlak onder de bevolking. Daarom
zal extra worden ingezet op communicatie. Het team Communicatie van de gemeente kan de
gevraagde extra inzet niet leveren.
Welke data is gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?
Niet van toepassing.
Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?
Niet van toepassing.
Wat willen we gaan doen?
Doel is een Energietrainee te werven voor de duur van 2 jaar. Deze Energietrainee is een
schoolverlater, die werkervaring op wil doen in het kader van de Energietransitie. Een van de
gevraagde competenties zal zijn het omgaan met participatie, maar ook concrete ervaring met
participatie. Daarom zal geselecteerd worden op kandidaten met een relevante opleiding richting
Communicatie. De Energietrainee zal worden geplaatst in het team Buiten Beleid.

Afweging van argumenten voor en tegen?
De noodzakelijke capaciteit voor het opzetten van een WAP kan zowel komen van een interne
capaciteit uitbreiding of door het inhuren van externe adviseurs. In het PBS is deze capaciteit niet
voorzien. In het kader van de TVW moet dit jaar al wel gestart worden met het opzetten van een WAP.
Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?
De kosten voor het uitbreiden van het projectteam Duurzaamheid zijn niet begroot. Door het Rijk is de
opdracht voor verduurzaming wel bij de gemeente weggelegd, maar tot op heden niet met structurele
middelen vanuit het Rijk geborgd. Bij de huidige kabinetsformatie zal vanuit VNG hiervoor extra
aandacht gevraagd worden. Op dit moment wordt ingezet op een structurele uitkering, die voor
Oosterhout neer zal komen op € 1,8 miljoen voor de komende 3 jaar. Vooruitlopend daarop wordt
voorgesteld per direct een Energietrainee voor een periode van 2 jaar in te zetten. Dan kan al een
eerste aanzet voor een WAP worden gemaakt en verliest de gemeente Oosterhout geen tijd richting
de opgave om in 2030 al 20% van haar woningvoorraad aardgasvrij te hebben.
De kosten daarvan bedragen € 75.000,-- per jaar, totaal € 150.000,--. De kosten worden gedekt uit
het overschot van de doeluitkering Energietransitie die in de decembercirculaire van 2019 is
toegekend. Het overschot bedraagt ca. € 160.000,--. Als het Rijk de extra uitkering heeft toegezegd,
zal de dekking daaruit gehaald worden.
Risico’s?
Indien door het Rijk geen extra middelen worden toegekend, kunnen deze kosten niet gedekt worden
uit de Rijks middelen. In dat geval worden de kosten gedekt uit het overschot van de
decembercirculaire. Daar kunnen dan geen andere verplichtingen uit gedekt worden.
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