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Raadsvergadering 27 en 30 juni 2022 
 
 
Ondergetekende(n), lid/leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dient/dienen de volgende motie in: 
 
gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2023-2026; 
 
 
overwegende dat: 

- We leven in een tijd van een onzekere energielevering met hoge prijzen; 

- Het isoleren van woningen de warmtevraag en energieverbruik verlaagt; 

- Isoleren zorgt voor een vermindering van de C02 uitstoot en verhoogt het wooncomfort 

- Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bijdraagt aan het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen van de gemeente; 

- Een laagdrempelig inzicht in de eigen situatie onze inwoners kan overhalen tot isoleren; 

- Dalfsenaren wel willen investeren in verduurzaming van hun woning d.m.v. isolatie; 

- De gemeente de inwoners kan stimuleren om hun woning te isoleren; 

- Isoleren de 1e stap is in het verlagen van de energiekosten;  

- Isoleren de 1e stap is om de woning duurzaam en energieneutraal te maken. 

- Het succesvolle initiatief van de Dorpen van Morgen de afgelopen jaren met een warmtecamera 
duidelijk in een behoefte voorziet 

-  
spreekt uit dat : 
 

- Een goed beeld van de eigen situatie qua warmte lekken, gratis en laagdrempelig beschikbaar 

gesteld, onze inwoners het inzicht geeft wat stimulerend werkt tot het nemen van 

isolatiemaatregelen. 

- Het initiatief van de Dorpen van Morgen met dergelijke scans navolging verdient en dat versnelling 

en opschaling wenselijk is 

 

verzoekt het college: 
 

- Om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar wat er benodigd is om zoveel mogelijk woningen 
binnen de bebouwde kom van voor het jaar 2000 in beeld te brengen met een warmtecamera; 

- En hoe we deze beelden AVG Proof, gratis en laagdrempelig ter beschikking kunnen stellen aan 
de inwoners; 

 
de indieners,  
 
 
 
Bernard Smalbraak  Rietje Lassche  Ton de Vries  Gerrit Jan Veldhuis 
D66 Dalfsen   ChristenUnie  PvdA   VVD 
  



 2 

 
Toelichting 

de laatste jaren zetten de Dorpen van Morgen zich hard in om met een warmtecamera op afroep langs de 
huizen te gaan, dit goede initiatief willen opschalen en vragen de gemeente om hiervoor een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar deze opschaling. Bijvoorbeeld door een warmte camera op een auto 
monteren en deze laten rondrijden in de wat oudere wijken van Dalfsen en haar kernen en de beelden 
hiervan vrij ter beschikking te stellen kan een grote bijdrage leveren aan het inzicht over de deugdelijkheid 
van de eigen isolatiemaartregelen. Bij het delen van deze beelden kan er bijvoorbeeld verwezen worden 
naar een verdere gratis scan, een energiecoach of voorlichting gegeven worden over mogelijke 
maatregelen en leveranciers 
 

 


