
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.4 

 

 Doetinchem, 17 maart 2014 

 

 

Wijziging Subsidieverordening Achterhoek 

Bespaart 2013-2014 

 

 

Voorstel: 

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 als volgt wijzigen: 

1. Artikel 5, onderdeel 1 van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-

2014 komt te vervallen. 

2. De wijziging onder 1. treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft een 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.   

 

Inleiding 

Sinds 2009 voert de gemeente Doetinchem, samen met de andere Achterhoekse gemeenten, 

de regeling De Achterhoek Bespaart uit. De regeling is bedoeld om het nemen van 

energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren te stimuleren. Particuliere 

woningeigenaren met een woning die is opgeleverd vóór 1 januari 1980, komen in aanmerking 

voor een individuele subsidie van 1/3 van de kosten van woningisolerende maatregelen (dak-, 

vloer-, gevelisolatie en HR++ glas) tot een maximum uit te keren subsidiebedrag van € 500,- 

per adres. 

Voor de uitvoering van de regeling ontvangt de gemeente subsidiegelden van € 325.000,- van 

de provincie in het kader van de regeling Vitaal Gelderland.  

 

Kern 

Provinciale Staten heeft op 6 november 2013 een wijziging van de subsidieregeling Vitaal 

Gelderland vastgesteld. De wijziging die betrekking heeft op de Achterhoek Bespaart-regeling, 

gaat in per 1 januari 2014 en heeft een verdere verruiming van de regeling tot gevolg in die zin 

dat de regeling ook geldt voor woningen die zijn opgeleverd op of na 1 januari 1980. 

Dat betekent dat na 1 januari 2014 ook woningen opgeleverd na 1 januari 1980 in aanmerking 

kunnen komen voor subsidie. De provincie stuurt hiervoor een nieuwe beschikking. 

Deze beschikking verwachten wij begin 2014.  

Het toekennen van subsidie aan particuliere woningeigenaren met een woning die is 

opgeleverd na 1 januari 1980 kan pas nadat u de subsidieverordening Achterhoek Bespaart 

2013-2014 hierop hebt aangepast.  

 

Financiën 

Er zitten geen financiële consequenties aan dit besluit. Voor de regeling Achterhoek Bespaart 

2013-2014 heeft de provincie € 25.000 en € 300.000 beschikbaar gesteld. Per 13 januari 2014 

zijn 278 subsidieaanvragen in principe toegekend. Hiermee is een bedrag gereserveerd van 

€ 126.001,65 waarvan € 86.813,81 inmiddels is uitgekeerd.  

Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.  

Als het subsidieplafond is bereikt, verlenen wij geen subsidie meer. 

 

Juridisch 

Om uitvoering te kunnen geven aan de regeling moet de subsidieverordening door u worden 

aangepast:  

- Artikel 5, onderdeel 1: De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980 moet worden 

ingetrokken.  
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Communicatie 

Publicatie van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.   

Daarnaast besteden wij aandacht aan de gewijzigde verordening op de gemeentepagina van de 

Gelderse post en de website van gemeente Doetinchem. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N,E. JOOSTEN BC. 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over wijziging Subsidieverordening 

Achterhoek Bespaart 2013-2014 ; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 als volgt te wijzigen: 

1. Artikel 5, onderdeel 1 van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 komt te 

vervallen. 

2. De wijziging onder 1. treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft een 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.   

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


