
Vragen en antwoorden subsidie energieregeling  

 

Waarom maakte gemeente Etten-Leur deze subsidieregeling?  

De hoge energiekosten bedreigen meerdere maatschappelijke organisaties en hun accommodaties in 

hun voortbestaan. Deze organisaties zijn met hun aanbod van activiteiten van groot belang voor de 

inwoners van Etten-Leur. Zo kan namelijk iedere inwoner meedoen in de samenleving. Daarom is het 

belangrijk dat de organisaties deze activiteiten kunnen blijven aanbieden. Daarom ontwikkelde de 

gemeente een subsidieregeling die hen financieel helpt. Om overeind te blijven, maar ook om de 

maatschappelijke accommodaties te verduurzamen en zo de energiekosten zo laag mogelijk te 

houden. 

 

Waar bestaat de gemeentelijke ondersteuning uit? 

Deze regeling is een tijdelijke noodmaatregel. Het doel is om het aanbod van niet-commerciële 

maatschappelijke voorzieningen en activiteiten in Etten-Leur in de energiecrisis overeind te houden.  

 

De gemeente biedt ondersteuning op korte en middellange termijn. Voor de korte termijn is de 

subsidieregeling ‘Tijdelijke noodmaatregel Energielasten maatschappelijke instellingen Etten-Leur 

2022-2023’ ontwikkeld.  

De regeling voor de middellange termijn werkt de gemeente verder uit. Deze richt zich op het 

verduurzamen van maatschappelijke accommodaties en passende gemeentelijke ondersteuning. In 

het eerste kwartaal van 2023 informeren wij u hierover via de website van de gemeente en via uw 

contactambtenaren.  

 

Wie komen er in aanmerking voor subsidie?  

Deze regeling is voor organisaties die een gebouw gebruiken waarin zij minimaal een keer per week 

activiteiten en voorzieningen bieden aan inwoners van Etten-Leur. Met uitzondering van 

schoolvakanties. Het gaat om activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, 

levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. 

 

Voor wie is de regeling niet?  

Deze regeling is niet voor: 

a. Organisaties die, voor het boekjaar 2022 en/of 2023, in aanmerking (kunnen) komen 
voor een exploitatiesubsidie van het college van burgemeester en wethouders;  

b. Energielasten van organisaties die al op een andere wijze compensatie ontvangen of 
kunnen ontvangen; 

c. Organisaties die, op het moment van de aanvraag tot verlening van de subsidie, 
geregistreerd zijn in het Centraal Insolventieregister. 

 

Ontvangt u exploitatiesubsidie? Dan wordt u via deze subsidie tegemoetgekomen. Neem contact op 

met de contactambtenaar die deze subsidie aan u verstrekt.   

 

Voor welke jaren geldt de regeling en tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen? 

De subsidieregeling geldt over de kalenderjaren 2022 en 2023. Organisaties kunnen tot 1 april 2023 

een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2022 en 2023. 

 

Welke documenten moet ik in mijn aanvraag meesturen?  

Om de aanvraag te kunnen beoordelen, zijn de volgende gegevens voor elektra en gas nodig:   



• Kopie jaaroverzicht 2019, 2020 en 2021. Met daarin het verbruik voor gas en stroom, de 

totale kosten per energiesoort en de betaalde tarieven per eenheid. 

• Kopie van het huidige energiecontract. Bent u overgestapt in de jaren waarover u subsidie 
aanvraagt? Dan ontvangen wij ook graag het oude energiecontract. 

• Kopie bewijslast (energieleverancier) met het energietarief op 31 december 2021. 

• Gemiddeld gebruiksvolume voor het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. 

• Kopie statuten organisatie 

• Heeft de organisatie zonnepanelen? Dan ontvangen wij graag een kopie van de opbrengst in 
kwh en het verrekende bedrag voor de PV-panelen van de recente afrekening.  

• Inloggegevens eHerkenning niveau 2+. 

   

Hoe kan ik de benodigde documenten in mijn aanvraag meesturen?  

U kunt de gevraagde documenten uploaden via het webportal waar u de aanvraag indient.  

 

Het lukt me niet om de eHerkenning aan te vragen, hoe kan ik alsnog de compensatie aanvragen?  

Wilt u eHerkenning aanvragen maar lukt het niet. Hiervoor kunt u terecht bij het Informatiepunt 

Digitale Overheid via Informatiepunt Digitale Overheid - De Nobelaer 

Voor technisch ondersteuning bij aanvragen van óf inloggen met eHerkenning kunt u contact 

opnemen met Cyriel Vissers via telefoonnummer 14076. 

 

Wanneer betaalt de gemeente de subsidie uit?  

Na het indienen toetst de gemeente uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u een beschikking met de 

voorwaarden en verplichtingen van de subsidie. De gemeente doet 5 werkdagen na de datum die op 

de beschikking staat de eerste betaling.  

De gemeente betaalt per kwartaal een voorschot uit. De uitbetaling vindt plaats aan het begin van 
het kwartaal waarop het voorschot betrekking heeft. Het totale bedrag aan voorschotten bedraagt 
maximaal 75% van de subsidie die de gemeente op basis van de regeling bepaalt. Burgemeester en 
wethouders zijn bevoegd om een lager of hoger percentage te hanteren.  
 
Hoe voorkom ik dat ik de subsidie misloop door het leegraken van de subsidiepot?  
Het college wil elke organisatie in nood tegemoetkomen, maar dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. 

De subsidiepot heeft een maximumbedrag. Is dit maximumbedrag bereikt? Dan bekijkt het college of 

zij opnieuw een bedrag vrijmaakt om in nood verkerende organisaties te helpen.  

 

Als ik in 2022 subsidie heb ontvangen, mag ik dit dan ook in 2023 aanvragen?  

Ja. U kunt voor 2022 én 2023 een aanvraag indienen als deze voldoet aan de voorwaarden uit de 

subsidieregeling.  

 

Heeft de subsidie invloed op andere subsidies?  

Dit is afhankelijk van wat voor soort subsidie u ontvangt van de gemeente Etten-Leur. Ontvangt u 

een subsidie die ook over de energielasten gaat? Dan gaan we hierover met u in gesprek.  

Heeft u als organisatie een beroep gedaan of kunnen doen op een andere voorziening of regeling 

voor dezelfde kosten als waarvoor de subsidie vanuit de energieregeling is verleend? Dan houdt de 

gemeente hiermee rekening bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie. In dat geval kan de 

definitieve subsidie lager uitvallen. 

 

https://www.denobelaer.nl/bibliotheek/informatiepunt-digitale-overheid


Hoeveel subsidie ontvangen wij?  

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van verschillende factoren zoals deze zijn benoemd in de 

subsidieregeling. In de beschikking vindt u de berekening van het voorschot.  

Bij de vaststelling van de subsidie toont u de werkelijke energielasten aan. De gemeente verrekend 

deze met het eerder uitbetaalde voorschot. Het kan voorkomen dat u dus meer heeft ontvangen dan 

noodzakelijk. Dit bedrag vraag de gemeente dan terug bij de vaststelling van de subsidie.  

 

Wat gebeurt er nadat ik de subsidie heb aangevraagd?  

Na het indienen toetst de gemeente uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u een beschikking met de 

voorwaarden en verplichtingen van de subsidie. De gemeente doet 5 werkdagen na de datum die op 

de beschikking staat de eerste betaling. 


