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Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke 

organisaties gemeente Ridderkerk 2022-2023 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene 
Subsidieverordening Ridderkerk 2018, 

Overwegende dat: 

- net als voor huishoudens, ook de energierekening voor maatschappelijke organisaties 
stijgt, waardoor zij in financiële nood kunnen komen; 

- maatschappelijke organisaties een belangrijke maatschappelijke rol vervullen;  

- het onwenselijk is dat de hogere energiekosten worden doorberekend in bijvoorbeeld de 
contributie en/of toegangsprijs. 

Besluit: 

Vast te stellen de volgende regeling: 

Tijdelijke Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente 
Ridderkerk 2022-2023. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 

a. ASV: Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht 

c. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk 

d. Maatschappelijke organisaties:  

-  kerkgenootschappen 

-  stichtingen   

-     verenigingen  
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Artikel 2 Doelstelling 

1. Deze regeling heeft als doel het compenseren van maatschappelijke organisaties met 
een pand (niet-woning) in Ridderkerk, die directe (financiële) problemen ervaren door de 
stijgende energielasten en hun continuïteit en voortbestaan bedreigd zien worden. 

2. Verder heeft de regeling als doel maatschappelijke organisaties te stimuleren 
maatregelen te treffen om het eigen energiegebruik te verlagen of te verduurzamen. 

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en voorwaarden 

1. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking: 
a. Het verschil tussen het elektriciteit- en het gastarief van peildatum 1 oktober 

2021 en van peildatum 1 oktober 2022.  
b. Het verbruik van elektriciteit en gas in 2022.  
c. Vijfenzeventig procent van het verschil komt in aanmerking voor subsidie met 

een maximum van € 7.500,-. 
 

2. De subsidie is het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van peildatum 1 oktober 
2021 en van peildatum 1 oktober 2022 vermenigvuldigd met het verbruik van geheel 
2022. Hiervan wordt 75% gecompenseerd met een maximum van € 7.500,-.  
 

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager 

Aanvragers komen in aanmerking voor subsidie indien zij voldoen aan de volgende eisen: 

1. Zij een maatschappelijke organisatie zijn zoals bedoeld in artikel 1 sub d van deze 
regeling.  

2.          Maatschappelijke organisaties: 

- met een eigen permanente locatie in Ridderkerk, niet zijnde een woning, waar de 
activiteiten worden uitgevoerd of aangestuurd, en 

- met een eigen energiecontract, of 
- die een locatie in Ridderkerk huren en de energiekosten volledig doorbelast 

krijgen, 
- die vallen binnen de Standaard Bedrijfsindeling van het Handelregister in de 

bijlage, te weten code 90, 93 en 94.  

3.  Zij niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.   

4.   Zij een verbruik van elektriciteit hebben dat meer bedraagt dan 5.000 kWh per jaar 
en/of een verbruik van gas hebben dat meer bedraagt dan 2.500 m3 per jaar in het 
jaar 2022. 

5.          Zij kunnen aantonen dat zij in redelijkheid alle mogelijke inspanningen verrichten om 
het energieverbruik te verlagen, dan wel duurzaamheidsmaatregelen nemen. 
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6.          Zij na het aanvragen van de eenmalige subsidie een (gratis) gesprek aanvragen bij het 
Zakelijk Energieloket Ridderkerk.  

7.  Coulancebepaling: Indien een maatschappelijke organisatie niet binnen de SBI codes 
90, 93 of 94 valt, maar stelt dat zij wel valt binnen de voorwaarden van deze 
subsidieregeling dan mag de organisatie een gemotiveerde aanvraag indienen. Het 
college kan dan uit coulance de regeling toepassen indien er voldoende budget 
aanwezig is. 

 Artikel 5 Eisen aan de aanvraag 

1. De subsidieaanvraag wordt ingediend door het – door het college vastgestelde –  
aanvraagformulier toe te zenden. 

2. De aanvraag omvat in ieder geval: 

a. het tarievenoverzicht of de factuur van oktober 2021 en oktober 2022. 

b. het jaarverbruik voor elektriciteit en gas van het gehele jaar 2022.  

c. wanneer voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente: een 
uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

d.   Een overzicht van mogelijke steunmaatregelen vanuit andere overheidsinstanties 
die zijn aangevraagd om de gevolgen van de stijgende energieprijzen op te 
vangen.  

3. Het college stelt een aanvrager op grond van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid een 
onvolledige aanvraag te completeren binnen een termijn van tien werkdagen.  

4. Aanvragen die na de hersteltermijn niet compleet zijn, worden niet in behandeling 
genomen. 

 
Artikel 6  Subsidieplafond 

Door de raad is een bedrag van maximaal € 250.000,- beschikbaar gesteld hetgeen geldt  
als subsidieplafond. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het 
tijdstip van indienen van de volledige aanvraag is bepalend. Indien het subsidieplafond is 
bereikt, is de subsidie volledig benut en op.  
 

Artikel 7 Weigeringsgronden 

In aanvulling op artikel 9 van de ASV en artikel 4:35 Awb kan het college de subsidie 
weigeren indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 6 genoemde 
voorwaarden en eisen.  
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Artikel 8  Indieningstermijn van de aanvraag 

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 16 januari 2023 worden ingediend. 
 

Artikel 9  Subsidievaststelling 

1.  Aanvraag tot subsidievaststelling wordt voor 1 maart 2024 ingediend.  

2. De volgende documenten moeten bij deze aanvraag vaststelling aangeleverd worden: 

-   Een verslag van de resultaten van het gesprek met het Zakelijk Energieloket 
en van de eigen ondernomen acties om het energieverbruik te verlagen en/of 
getroffen duurzaamheidsmaatregelen. 

-           Voor zover de definitieve eindafrekening of definitieve facturen niet zijn 
ingediend bij de aanvraag.  

3.  Indien blijkt dat er meer subsidie is verstrekt ten opzichte van de werkelijke kosten, 
kan het college het teveel uitgekeerde bedrag terugvorderen. 

 

Artikel 10  Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt op 16 januari 2023 in werking nadat deze bekend gemaakt is en zal van 

kracht zijn tot en met 31 december 2023 met dien verstande dat de bepalingen van 

toepassing zullen blijven op besluiten die op basis van deze regeling zijn genomen. 

 

Artikel 11 Citeertitel 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie 
maatschappelijke organisaties gemeente Ridderkerk 2022-2023. 

Ondertekening 

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2022, 

Burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

dhr. H.W.J. Klaucke     mw. A. Attema 
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Bijlage 1 Standaard Bedrijfsindeling Handelsregister  
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