
Subsidieregeling energiecompensatie culturele en sportorganisaties en dorps- en buurthuizen 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke; 
 
gelet op de Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018; 
 
besluit vast te stellen de Subsidieregeling energiecompensatie culturele en sportorganisaties en dorps- en 
buurthuizen. 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. aanvrager:  

1. een dorps- en buurthuis, een MFA en MFC, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling of  
cultuurvereniging of sportvereniging in de gemeente Waadhoeke zonder winstoogmerk, en; 
- met een eigen energiecontract, en; 
- die zijn activiteiten richt op de gemeente Waadhoeke en haar ingezetenen, en; 
- hiervoor een gebouw in eigendom of erfpacht heeft danwel een vergelijkbaar recht heeft; 

2. een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling of cultuurvereniging 
- met een eigen energiecontract, en; 
- die zijn activiteiten richt op de gemeente Waadhoeke en haar ingezetenen, en; 
- hiervoor een gebouw in eigendom of erfpacht heeft danwel een vergelijkbaar recht heeft of 

huurt; 
b. energienadeel: de meerkosten van door de energieleverancier aan aanvrager geleverde gas en stroom 

over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 ten opzichte van de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 
2020. Dit energienadeel wordt berekend op de wijze zoals opgenomen in artikel 6 van deze regeling; 

c. verordening: Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018. 
 
Artikel 2  Regeling van toepassing  
De verordening is van toepassing op deze regeling. 
 
Artikel 3  Doel 
Deze regeling heeft als doel om subsidies beschikbaar te stellen aan aanvragers die in de periode 
1 oktober 2022 tot 1 april 2023 energienadeel ondervinden. 
 
Artikel 4  Aanvraag subsidie 
De aanvraag voor subsidie wordt vóór 1 september 2023 bij het college ingediend. 
 
Artikel 5  Voorwaarden aan de aanvrager 
1. De aanvrager dient te beschikken over een variabel energiecontract voor gas en stroom. 
2. De aanvrager dient bij zijn aanvraag de volgende bescheiden te overleggen:  

a. contracten en eventuele betalingsregelingen die met de energieleverancier(s) zijn afgesloten; 
b. facturen en/of afrekeningen van de energieleverancier(s) over de periode 1 oktober 2019 tot 

1 januari 2020 en over de periode 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023; 
c. afschriften van eventuele compensatie(s) uit Rijks- en provinciale regelingen.  

3. De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke acties hij heeft ondernomen om het 
energienadeel zoveel mogelijk te beperken. 

 
Artikel 6  Berekening energienadeel 
Het energienadeel wordt berekend door de aantoonbare door de energieleverancier aan de aanvrager 
berekende meerkosten voor gas en stroom over de periode 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023 te 
verminderen met: 
a. de kosten voor gas en stroom over de periode 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 én met; 



b. eventuele compensatie(s) uit Rijks- en provinciale regelingen, 
en de uitkomst hiervan (in verband met de periode 1 januari 2023 tot 1 april 2023) te vermenigvuldigen 
met een factor 2. 
 
Artikel 7  Verdeling  
1. De aanvrager krijgt 50 procent van het berekende energienadeel als subsidie vergoed.  
2. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvrager. 
 
Artikel 8  Subsidieplafond 
1. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 350.000.  
2. Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager 

krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan 
te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld 
en volledig is. 

 
Artikel 9  Beslistermijn  
Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen zes weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. 
 
Artikel 10  Weigeringsgronden  
Naast de in artikel 9 van de verordening genoemde weigeringsgronden, kan het college de subsidie geheel 
of gedeeltelijk weigeren in geval dat:  
a. aanvrager niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden; 
b. aanvrager niet behoort tot de doelgroep waarvoor de subsidie bedoeld is; 
c. het subsidieplafond is bereikt. 
 
Artikel 11  Hardheidsclausule 
1. Het college kan in bijzondere gevallen een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing 

laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager zou leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

2.    Toepassing van het vorige lid wordt deugdelijk gemotiveerd in het besluit. 
 
Artikel 12  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. 
2. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling energiecompensatie culturele en 

sportorganisaties en dorps- en buurthuizen. 
3. Deze regeling vervalt op 1 september 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 

aanvragen die voor deze datum zijn ingediend. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Waadhoeke op 24 januari 2023. 
 
 
 
M.C.M. Waanders, burgemeester 
 
 
 
J.K. IJkema, secretaris 

https://intranetfusie.waadhoeke.nl/mijn-profiel/profiel/484-annet-doesburg.html

