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Toelichting:
Context: De wereldwijde klimaatdoelstellingen zijn zeer ambitieus, omdat we de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering onder controle moeten kunnen houden. Als lokaal bestuur 
hebben we de kans om de klimaatvoetafdruk van de Mortselaar te verlagen.

Het door Mortsel ondertekende burgemeesterconvenant bracht in kaart dat in Mortsel, in 
2011, 48 % van de CO2 uitstoot, die in rekening wordt gebracht, in Mortsel veroorzaakt wordt 
door huishoudens. In het convenant werd de doelstelling geformuleerd om isolatie in 20 % 
van de huishoudens te ambiëren, dat wil zeggen 2.155 huishoudens, tegen 2020.

In de komende jaren zullen de ambities verder opgeschroefd moeten worden en hiervoor kan 
een Mortsels Renovatieplan deze ambities in praktijk omzetten.

Voorliggend voorstel is in lijn met het burgemeestersconvenant en met het bestuursakkoord 
voor de legislatuur 2019-2024, waarin de doelstelling staat "de CO2 uitstoot in Mortsel de 
komende zes jaar verder terug te dringen met ten minste 20 %".

Voorstel: Daarom leggen we volgend besluit ter stemming voor als startpunt van een 
Mortsels Renovatieplan:

1) Mortsel stelt een renovatiecoach aan aan 1/3 (een derde) voltijdsequivalent. Door 
intergemeentelijk te gaan samenwerken kan een voltijds tewerkgestelde renovatiecoach in 
verschillende gemeenten aan de slag gaan. Het takenpakket van een renovatiecoach bevat 
onder andere het helpen uitstippelen van een gemeentelijk renovatiebeleid, het sensibiliseren 
van inwoners om te isoleren, het bepalen van wijk- een straatrenovatieplannen met betrekking 
tot de huidige staat van de wijken/straten en voorkomende huistypologieën, opportuniteiten 
tot groepsaankopen opsporen of uitwerken, het organiseren en onder de aandacht brengen van 
de onder punt 2), 3) en 4) vernoemde acties.

De begrote kost van deze maatregel bedraagt € 20.000 per jaar.

2) Er wordt budget voorzien om jaarlijks energie-audits uit te voeren door woningeigenaars of 
de gebruiker of huurder van de woning op voorwaarde van toelating van de eigenaar.
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 Een volledige terugbetaling van energie-audits voor de sociaal kwestbare doelgroep 
(maximaal bedrag = € 500) voor 20 huishoudens

 Een terugbetaling van de helft van een energie-audit (maximaal bedrag = € 250) voor 
de overige doelgroep voor 100 huishoudens, op voorwaarde dat er voor ten minste € 
1.000 aan nuttige energetische renovatieinvestering gedaan wordt.

De begrote kost van deze maatregel bedraagt € 35.000 per jaar.

3) Er wordt een systeem uitgedacht waardoor woningeigenaars van de sociaal kwestbare 
doelgroep toch kunnen investeren in het renoveren van hun woning, met een sterke focus op 
energetisch renoveren.
Hierdoor daalt het maandelijks te betalen energiebudget en verhoogt het wooncomfort voor de 
betrokkenen.

Twee mogelijke implementeringen worden voorgesteld waarbij onderzocht wordt welke van 
beide systemen wordt toegepast, of een combinatie van beide.

 Implementering a: Een rollend fonds stelt een budget ter beschikking voor de 
aanvrager (richtbedrag van € 30.000 per aanvrager), die dit bedrag investeert in 
renovatie. Dit bedrag dient slechts (renteloos) terugbetaald te worden aan de stad 
Mortsel in het geval de woning wordt overgedragen van eigenaar.

Het resultaat is dat de bewoner(s) het woonconfort van de woning kunnen verbeteren zonder 
een zware financiële inverstering te moeten doen en een lagere maandelijkse energiekost 
hebben die hen in staat stelt om een groter maandelijks budget ter beschikking te hebben en 
zo hun levensstandaard kunnen verbeteren op zowel financiëel vlak als in wooncomfort.

 Implementering b: Een renteloze lening wordt ter beschikking gesteld voor de 
aanvrager (richtbedrag van € 30.000 per aanvrager), die dit bedrag investeert in 
renovatie. De lening wordt terugbetaald aan een vast maandelijks bedrag dat bepaald 
wordt door de berekening van het verschil van de maandelijkse energiekost per maand 
voor renovatie en de maandelijkse energiekost per maand na renovatie.

Het resultaat is dat de bewoner(s) het woonconfort van de woning kunnen verbeteren zonder 
een zware financiële inverstering te moeten doen en daarenboven na het terugbetalen van de 
investering een lagere maandelijkse energiekost hebben, een hoger wooncomfort en een 
waardevollere woning.

Doordat het bedrag op termijn terug naar Mortsel vloeit is dit een investering, eerder dan een 
kost.
Er wordt budget voorzien om 10 aanvragen per jaar te kunnen aanvaarden, wat neerkomt op 
het voorzien € 300.000 investeringsbudget per jaar.

4) Aangezien doorgedreven energetische renovaties vaak uitgebreide werken vereist wordt 
voor verbouwers de kostprijs van parkeerverboden voor een bepaald aantal dagen 
kwijtgescholden. Dit kan op twee manieren geïmplementeerd worden.

 Implementering a: er wordt met een vast forfait gewerkt (richtaantal = 30 dagen 
parkeerverbod).

 Implementering b: het aantal dagen parkeerverbod wordt bepaald door de 
dossierbehandelaar van de omgevingsvergunning voor Mortsel door een inschatting 
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van hoe uitgebreid de werken zijn en in hoeverre de renovatie de woning energetisch 
verbeterd.

De totale budgetering voor dit Renovatieplan Mortsel bedraagt € 355.000 per jaar, waarvan € 
300.000 een investeringskost is die op termijn terugvloeit.
Jaarlijks wordt een evaluatie van het Renovatieplan Mortsel opgesteld, zodat budgetten indien 
nodig kunnen opgetrokken worden.
Het Renovatieplan loopt tot en met 2025, waarna het verlengd kan worden.




