
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.4 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Heropening regeling Achterhoek Bespaart 2013-2015 

 

 

Voorstel: 

De Regeling Achterhoek Bespaart heropenen door de Subsidieverordening 

Achterhoek Bespaart 2013-2014 als volgt te wijzigen: 

A. Artikel 5 

In artikel 5, zesde lid, wordt ‘1 mei 2013 tot 1 november 2014’ vervangen door ‘1 maart 

2015 tot 1 november 2015’. 

In artikel 5, zevende lid, wordt ‘1 december 2014’ vervangen door ‘1 december 2015’. 

In artikel 5, achtste lid, wordt ‘1 november 2014’ vervangen door ‘1 november 2015’. 

Artikel 9 

In artikel 9, lid 1, wordt ‘voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014’ 

vervangen door ‘gedurende de looptijd van de regeling’. 

Artikel 10 

In artikel 10, lid 4, wordt ‘artikel 9 lid 3’ vervangen door ‘artikel 10 lid 3’. 

B. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. 

 

Kader, eerdere raadsbesluiten 

- 28 november 2013: vaststelling Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 (raadsbesluit 2013-

135) 

- 27 maart 2013: vaststelling Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 

(raadsbesluit 2013-34) 

- 25 maart 2014: wijziging Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014, door ook 

woningen van na 1980 voor subsidie in aanmerking te laten komen (raadsbesluit 2014-30). 

 

Aanleiding 

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

de regeling ‘De Achterhoek Bespaart’ uit. De regeling is bedoeld om energiebesparende 

maatregelen bij particuliere woningeigenaren te stimuleren. Particuliere woningeigenaren 

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 ontvangen wij subsidiegelden van de provincie in het kader 

van de regeling Vitaal Gelderland. In 2013-2014 ging het om € 300.000. 

De regeling liep volgens onze Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 tot 

1 november 2014. 

 

Kern 

De regeling was een succes. In de periode 2013-2014 zijn 589 aanvragen van onze inwoners 

goedgekeurd, het gemiddelde subsidiebedrag was € 445,46. Op de sluitingsdatum van de 

regeling was nog niet al het geld van de € 300.000 uitgegeven. Er is nog ruim € 45.000 over. 

Hiermee zouden we nóg meer burgers kunnen helpen om energiebesparende maatregelen te 

nemen. Om dit te kunnen doen, is een raadsbesluit nodig over heropening van de regeling. 

De provincie biedt ons deze mogelijkheid ook. Dit is de reden dat wij u voorstellen om de 

regeling te heropenen. 
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Juridisch 

De volgende leden in artikel 5 van de regeling moeten worden aangepast: 

 

6. Het aanvraagformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld en worden ingediend in 

de periode 1 mei 2013 tot en met 1 november 2014. 

Dit moet worden: 

Het aanvraagformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld en worden ingediend in 

de periode 1 maart 2015 tot 1 november 2015. 

 

7. De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 december 

2014 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen 

vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 december 2014 bij de gemeente 

binnen zijn. 

Dit moet worden: 

De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 december 

2015 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen 

vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 december 2015 bij de gemeente 

binnen zijn. 

 

8. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 november 2014. Bij het aanvraag-

formulier mogen daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het 

uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen 

worden overgelegd. 

Dit moet worden: 

De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 november 2015. Bij het aanvraag-

formulier mogen daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het 

uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen 

worden overgelegd. 

 

In artikel 9, lid 1, moet het volgende worden aangepast: 

 

Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 bedraagt 

€ 300.000, tenzij de provincie een ander subsidiebedrag verleent. 

 

Dit moet worden: 

Het subsidieplafond voor de duur van de regeling bedraagt € 300.000, tenzij de provincie een 

ander subsidiebedrag verleent. 

 

In artikel 10, lid 4, was en omissie geslopen in de oude verordening. Het volgende moet 

worden aangepast: 

 

In het geval het onder artikel 9 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de 

maatregelen uit en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen 

en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen 

er gebruikt zijn en wat de isolatiewaarde hiervan is. 
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Dit moet worden: 

In het geval het onder artikel 10 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de 

maatregelen uit en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen 

en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen 

er gebruikt zijn en wat de isolatiewaarde hiervan is. 

 

Verantwoordelijkheden en risico’s 

Vaststelling van verordeningen is een bevoegdheid van uw raad. Er zijn verder geen risico’s aan 

dit voorstel verbonden. De aanvragen worden goedgekeurd zolang er budget beschikbaar is. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over heropening regeling Achterhoek 

Bespaart 2013-2014; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de volgende verordening vast te stellen tot wijziging van de Subsidieverordening Achterhoek 

Bespaart 2013-2014: 

 

A. Artikel 5 

In artikel 5, zesde lid, wordt ‘1 mei 2013 tot 1 november 2014’ vervangen door ‘1 maart 

2015 tot 1 november 2015’. 

 

In artikel 5, zevende lid, wordt ‘1 december 2014’ vervangen door ‘1 december 2015’. 

 

In artikel 5, achtste lid, wordt ‘1 november 2014’ vervangen door ‘1 november 2015’. 

 

Artikel 9 

In artikel 9, lid 1, wordt ‘voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014’ 

vervangen door ‘gedurende de looptijd van de regeling’. 

 

Artikel 10 

In artikel 10, lid 4, wordt ‘artikel 9 lid 3’ vervangen door ‘artikel 10 lid 3’. 

 

B. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


