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Subsidieregeling woningisolatie 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan energiebesparing in woningen in de gemeente Ede,
gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ede besluiten
vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling woningisolatie 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ede
a.
Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m2K/W
b.
Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is (zijn).
c.

Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners van een woning
in de gemeente Ede.

Artikel 3 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen
a.

De onderstaande maatregelen aan een woning komen voor subsidie in aanmerking:
aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2
·
K/W;
aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;
·
waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakiso·
latie;
gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het
·
aanbrengen van gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W
is of door het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw;
het vervangen van bestaand glas door HR++glas.
·

b.
c.

De maatregelen moeten in 2015 worden uitgevoerd.
De woning moet hierbij voldoen aan het volgende vereiste:
·de woning is geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

Artikel 4 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in
ieder geval geweigerd:
voor maatregelen die zijn gericht op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minia.
mum kwaliteitseisen
indien en voorzover eerder door het college subsidie is verstrekt aan dezelfde eigenaar-bewoner
b.
voor isolatie van dezelfde woning.

Artikel 5 Procedure
.
.
.
.
.

De subsidie wordt aangevraagd vóór 1 januari 2016;
De subsidie wordt aangevraagd via het aanvraagformulier Aanvraag subsidie woningisolatie
2015;
Samen met de aanvraag wordt de factuur van de verrichte maatregelen ingestuurd met het
daarbij behorende betaalbewijs;
De subsidie kan door een eigenaar-bewoner individueel worden aangevraagd of gezamenlijk door
tenminste zes eigenaar-bewoners
Bij een gezamenlijke aanvraag:
vult elke aanvrager individueel een aanvraagformulier in;
vermeldt elke aanvrager op het eigen aanvraagformulier de namen van de andere eigenaarbewoners met wie de subsidie gezamenlijk wordt aangevraagd;
worden deze bij elkaar horende aanvragen gelijktijdig ingediend.
-

Artikel 6 Berekening van de subsidie
·

1

Een individueel aangevraagde subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot
maximaal € 500,-- per woning.
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·

·

Een gezamenlijk door tenminste zes eigenaar-bewoners aangevraagde subsidie bedraagt een
derde van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 750,-- per woning.
Als de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
·
·

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst zolang er budget beschikbaar is.
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.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld
·
de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;
op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.
·

Artikel 9 Slotbepalingen
1.
2.
3.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
Deze regeling vervalt op 31 december 2015.
De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Woningisolatie 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014.
de secretaris, w.g. WIELINGA
de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP
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