
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.5 

 

 Doetinchem, 26 mei 2016 

 

 

Subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2016 

 

 

Te besluiten om: 

1. Een subsidieregeling voor isolatie van particuliere woningen in te stellen. 

2. Hiervoor de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016 vast te stellen. 

3. De te ontvangen provinciale subsidie toe te kennen aan deze subsidieregeling. 

 

Context 

Een subsidieregeling voor isolatie van particuliere woningen past in de lijn van het door u op 

18 februari 2016 vastgestelde koersdocument Doetinchem natuurlijk Duurzaam. In het 

koersdocument staat beschreven op welke wijze wij onze energieneutraliteitsambitie willen gaan 

behalen en dit is onder meer door middel van energiebesparing. Een dergelijke subsidieregeling is 

één van de middelen om dit doel te bereiken. 

 

Provinciale staten van Gelderland hebben op 2 maart 2016 besloten om nogmaals € 1 miljoen 

beschikbaar te stellen voor de voortzetting van de subsidieregeling voor isolatie van particuliere 

koopwoningen. Voorwaarde daarbij is dat wij als gemeente zorgen voor 50% cofinanciering.  

Een andere voorwaarde is dat de isolatiemaatregel aan de woning (dak-, vloer-, gevelisolatie en HR++ 

glas) vóór 31 december 2016 moet zijn uitgevoerd. 

 

Beoogd effect 

Wij vragen een subsidiebedrag van € 25.000 aan, zodat er met het totale budget van € 50.000 bij 

minimaal 100 woningen isolerende maatregelen getroffen kunnen worden (het subsidiebedrag is 

maximaal € 500 per woning). 

 

Argumenten 

1.1 De subsidieregeling draagt bij aan de ambitie energieneutraal in 2030 

De subsidieregeling De Achterhoek Bespaart stimuleert woningeigenaren tot isolatiemaatregelen aan 

de woning. De bestaande woningvoorraad is een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving 

waar nog flink energie bespaard en opgewekt kan worden. Deze subsidieregeling draagt daarom bij 

aan het bereiken van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. 

 

1.2 De subsidieregeling De Achterhoek Bespaart is een succesvolle regeling 

Sinds 2009 voert de gemeente Doetinchem met succes de regeling De Achterhoek Bespaart uit. 

In de afgelopen jaren zijn bij bijna 1400 woningen isolerende maatregelen getroffen gebruikmakend 

van de subsidieregeling. Met deze regeling komen particuliere woningeigenaren wederom in 

aanmerking voor subsidie wanneer zij woningisolerende maatregelen toepassen. 

 

2.1 De verordening geeft de spelregels van de subsidie aan 

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016 geeft aan hoe de subsidie er inhoudelijk en 

procedureel uitziet. De verordening is nodig om de subsidieregeling uit te kunnen voeren.  

 

3.1 De raad heeft het budgetrecht 

Nadat de provincie onze aanvraag om subsidie heeft goedgekeurd, ontvangen wij dit subsidiebedrag. 

Dit bedrag is specifiek bedoeld voor de uitvoering van de subsidieregeling. In het kader van het 

budgetrecht is het daarom noodzakelijk dat u het van de provincie te ontvangen subsidiebedrag 

toekent aan en vrijgeeft voor deze subsidieregeling. 

 



 2 

 

 Doetinchem, 26 mei 2016 

 

 

Kanttekeningen 

1.1 Er ligt ook een voorstel voor een duurzaamheidslening 

De subsidieregeling verlaagt de drempel om de meer kleinschalige verduurzamende maatregelen aan 

de woning door te voeren. De duurzaamheidslening kan door burgers ingezet worden voor grotere 

duurzaamheidsinvesteringen (het minimaal te lenen bedrag is € 2500) én met de duurzaamheidslening 

kunnen meer/andere maatregelen dan alleen isolatiemaatregelen gefinancierd worden. 

De subsidieregeling en de duurzaamheidslening kunnen daarom prima naast elkaar in werking zijn. 

 

Financiën 

De cofinanciering en uitvoeringskosten komen ten laste van het budget duurzaamheid. 

 

Vervolg 

Wij besteden aandacht aan de subsidiemogelijkheid op de gemeentepagina van ons huis-aan-huisblad, 

de website van de gemeente Doetinchem en de website van het VerduurSaam Energieloket. 

Daarnaast wordt het besluit gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/


De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 

2016; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

1. Een subsidieregeling voor isolatie van particuliere woningen in te stellen. 

2. Hiervoor de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016 vast te stellen. 

3. De te ontvangen provinciale subsidie toe te kennen aan deze subsidieregeling. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 2 juni 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


