AGENDAPUNT NO 16.
Voorstel tot vaststelling van de SubsidieVerordening Achterhoek Bespaart 2010.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Voorgesteld wordt om aan de succesvol verlopen ‘Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009’
een vervolg te geven door vaststelling van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2010.

Aanleiding tot het voorstel
In 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten elk een bedrag van 50.000 euro ontvangen van de
provincie Gelderland om particuliere woningeigenaren (eigenaar/bewoners) te stimuleren
energiezuinige maatregelen te treffen. De gemeenten hebben hiertoe elk een Subsidieverordening
(Achterhoek Bespaart 2009) vastgesteld, op basis waarvan minimaal 100 woningeigenaren een
bedrag van maximaal 500 euro subsidie kon worden verstrekt. Het succesvolle verloop van deze
actie leidde er toe dat de provincie Gelderland bij beschikking van 7 juni 2010 met zaaknummer
2010-007904 de Achterhoekse gemeenten voor een tweede achtereenvolgende keer elk een bedrag
van 50.000 euro voor hetzelfde doel heeft toegekend.

Inhoudelijke toelichting
De 'Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2010' is (weer) bedoeld voor particuliere
woningbezitters (eigenaar). Minimaal 100 woningeigenaren kunnen maximaal € 500.- subsidie krijgen
als ze één van de energiebesparende maatregelen uitvoeren die in de verordening omschreven
staan.

Relatie met bestaand beleid c.a.
Invulling van het project 'Duurzaamheid in de bestaande woningvoorraad' uit het door het college
vastgestelde 'Klimaatprogramma 2009 - 2012'.

Afstemming met externe partijen/communicatie
Als de verordening is vastgesteld publiceren wij eind september op de website de verordening met
bijlagen, waarmee ook de mogelijkheid geboden wordt een subsidieverzoek in te dienen. Naast
lokale berichtgeving vindt regionale berichtgeving plaats over de vaststelling van de
'Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2010’ aangezien de verordening door alle Achterhoekse
gemeenten in dezelfde maand in werking treedt.

Tijdspad
Provincie Gelderland verplicht in haar beschikking van 7 juni 2010 in het kader van de evaluatie
onder meer het project af te ronden op 1 september 2011 en het verzoek tot subsidievaststelling
uiterlijk op 1 december 2011 in te dienen.

Financiële consequenties
Kosten van de subsidie wordt gedekt door het subsidie bedrag van de provincie € 50.000,-.
Kosten voorbereiding en behandeling aanvragen e.d. ; ambtelijke uren (betalen uit SLOK uitkering):
- Samen met de andere Achterhoekse gemeenten oppakken;
- Controle 10% van de huizen gemiddeld 10-15 huizen per gemeente;
- Controle van 80-120 huizen in alle gemeenten gezamenlijk;
- Inhuur START/uitzendkracht; inhuur van ongeveer 15 dagen;
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- Kosten inschatting; € 25,- x 140 uur = €3.500,- + reiskosten € 500,-/ totaal € 4.000,-;
- Schatting kosten per gemeente (voor de controle); € 500,-.
De verantwoording van bestede gelden naar provincie zal volgens het door de provincie in de
beschikking van 7 juni 2010 beschreven protocol van de provincie gaan.

Aalten, 10 augustus 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2010;
gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en in titel 4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht;
overwegende dat
• de provincie Gelderland bij besluit van 28 april 2010 heeft ingestemd met de op 26 april 2010
aldaar binnengekomen subsidieaanvraag – klimaat;
• gemeente Aalten bij beschikking van 9 juni 2010 van het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland tot subsidieverlening ten behoeve van de ‘Subsidieverordening Achterhoek
bespaart 2010’ in het kader van ‘Verdeelvoorstel recessiegelden energiebesparing particuliere
huiseigenaren’ (zaaknummer 2010-007902)een subsidie is toegekend van 50.000 euro voor
energiebesparing particuliere huiseigenaren met als subsidiegrondslag het besluit van het college
van Provinciale Staten van de provincie Gelderland met zaaknummer PS2010-275;
• de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particuliere
woningbezitters te verbeteren;

BESLUIT:

1. de ‘Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2010' vast te stellen;
2. de op 26 mei 2009 vastgestelde ‘Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2009’ in te trekken.

AALTEN, 7 september 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

