
 

 

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke 
stichtingen en verenigingen gemeente Doetinchem 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem; 
 
Overwegende dat het gewenst is verenigingen tegemoet te komen in de stijgende 
energiekosten;  
 
gelet op artikel 2, 3, 5 en 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Doetinchem 2022; 
 
besluiten: 
 
vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten 
voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen gemeente Doetinchem 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder 
a. College: College van burgemeester en wethouders; 
b. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente 

Doetinchem 2022; 
c. Stichtingen of verenigingen: maatschappelijke organisaties die niet commercieel actief 

zijn en die zijn gevestigd in de gemeente Doetinchem en hun activiteiten uitvoeren in 
de gemeente Doetinchem. Het gaat om vrijwilligersorganisaties. 

d. Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een accommodatie die periodiek 
verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt.  

e. Gebruiksgebonden huur: de huur van een accommodatie die verschuldigd is per uur of 
dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. 

f. De-minimisverordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving 
voor het geven van staatssteun. 

 
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen en 
stichtingen die zonder winstoogmerk werken en vrijwilligersorganisaties zijn. 

2. Het gaat om verenigingen en stichtingen met als hoofdactiviteit sport, cultuur of 
vrijetijdsbesteding die in 2022 meerkosten hebben gemaakt door stijgende 
energiekosten. Het gaat om verenigingen en stichtingen die: 

a. een accommodatie in eigendom hebben, of; 
b. een accommodatie niet-gebruiksgebonden huren. 

3. Deze regeling is niet van toepassing op verenigingen en stichtingen die een 
accommodatie gebruiksgebonden huren. 

 
Artikel 3 Procedurebepalingen 

1. Subsidies, op basis van deze regeling verstrekt, worden door het college: 
a. direct vastgesteld of; 
b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk 

moeten zijn verricht 
2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan het 

college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te 
tonen dat de opgegeven meerkosten voor energie, waarvoor de subsidie wordt 
verstrekt, daadwerkelijk zijn gemaakt en dat is voldaan aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen. 

 



 

 

Artikel 4 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst 
1. De aanvrager houdt zich bezig met activiteiten op het terrein van sport, cultuur of 

vrijetijdsbesteding: 
a. gevestigd in de gemeente Doetinchem; 
b. activiteiten worden in de gemeente Doetinchem uitgevoerd; 
c. is een stichting of vereniging die niet commercieel actief is. 

2. De maximale hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald: 
a. 50% van de feitelijke energielasten in de periode 1 januari 2022 tot 1 

november 2022. Voor zover de variabele kosten van energie boven de 
volgende bedragen uitkomen: 

- Elektriciteit: het bedrag boven € 0,35 per kWh maal het werkelijke 
maandelijkse verbruik; 

- Gas: het bedrag boven € 1,19 per m³ maal het werkelijke 
maandelijkse verbruik; 

3. De aanvrager dient een verbruiksoverzicht per maand over de periode 1 januari 
2022 tot 1 november 2022 van de energiekosten in: 

a. verbruik elektriciteit en betaalde prijs per kWh; 
b. verbruik gas en betaalde prijs per m³. 

4. Een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring. 
 
Artikel 5 Algemene regels 

1. De subsidie wordt aangevraagd door invulling van het aanvraagformulier en 
indiening bij het college van burgemeester en wethouders. 

2. De aanvrager houdt een controleerbare registratie bij de energiekosten over 2022 
waarvoor subsidie gevraagd wordt. De gemeente kan de aanvraag 
steekproefsgewijze controleren. 

3. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het 
college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze regels 
afwijken. 

4. Aanvrager is verplicht wijzigingen in zijn situatie die van belang zijn voor de 
subsidie onverwijld te melden aan burgemeester en wethouders. Voldoet 
aanvrager hier niet aan, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of worden 
gewijzigd ten nadele van de aanvrager  

5. Wanneer er een Rijksregeling komt die ook voorziet in een tegemoetkoming in de 
energielasten van de aanvrager, kan de subsidie voor de periode waarop 
aanvrager voor die regeling in aanmerking komt, worden verminderd met 
maximaal het bedrag van de tegemoetkoming van het rijk. Hierop kunnen aan de 
subsidie voorwaarden worden verbonden. 

 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 in de Algemene subsidieverordening wordt de 
subsidie in ieder geval geweigerd als: 

1. De activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen. 
2. Het subsidieplafond is bereikt zoals beschreven in artikel 7. 
3. subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese 

Unie. 
 
Artikel 7 Subsidieplafond 

1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 300.000. Voor de looptijd van 
deze regeling.  

2. De aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. 
3. Aanvragen die het plafond overschrijden worden niet toegekend. 

 
Artikel 8 Slotbepalingen 



 

 

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
2. De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling tegemoetkoming 

energiekosten voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen gemeente 
Doetinchem. 

3. Deze regeling komt van rechtswege te vervallen per 1 januari 2024 met dien 
verstande dat deze van toepassing blijft op voor deze datum genomen besluiten 
op grond van deze regeling. 

 


