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Beleidsregel subsidie verduurzamen welzijnsaccommodaties

Beleidsregel subsidie verduurzamen welzijnsaccommodaties
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo,
Overwegende dat:
het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Geldrop-Mierlo;
de raad hiertoe op 7 november 2016 besloten heeft een budget ten bedrage van maximaal
€100.000,- ter beschikking te stellen;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017
en de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidie verduurzamen welzijnsaccommodaties

Artikel 1 Begrippen
Deze beleidsregel verstaat onder:
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;
a.
aanvrager: een vereniging of stichting met een welzijnsaccommodatie gelegen in Geldrop-Mierlo
b.
in eigendom;
welzijnsaccommodatie: een van de accommodaties uit bijlage 1;
c.
energiescan: een door de gemeente aangeboden of gelijkwaardig onderzoek dat inzicht geeft in
d.
mogelijke energiebesparende maatregelen die in een accommodatie kunnen worden getroffen
waarbij per maatregel tenminste is aangegeven: de investeringskosten, de jaarlijkse besparing
van energie in MJ en in euro’s, de terugverdientijd;
begeleiding: door de gemeente aangeboden of gelijkwaardige ondersteuning bij het opstellen
e.
van een projectplan en het realiseren van energiebesparende maatregelen;
aanvraag voor een energiescan en begeleiding: een verzoek aan het college voor een energiescan
f.
en begeleiding;
investeringskosten: de kosten van materialen noodzakelijk voor het treffen van energiebesparende
g.
maatregelen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, exclusief BTW indien deze bij de belasting kan
worden afgetrokken;
energiebesparende maatregelen: maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat er duurzame
h.
energie wordt opgewekt of op gas of elektriciteit wordt bespaard op de gas- of elektriciteitsaansluiting van de welzijnsaccommodatie;
aanvraag voor een bijdrage aan een investering: een verzoek aan het college voor een bijdrage
i.
aan een investering in energiebesparende maatregelen;
subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog
j.
op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan
geleverde goederen of diensten;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1.
2.

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het
realiseren van een energieneutraal Geldrop-Mierlo;
De activiteiten zijn een energiescan, begeleiding bij het maken van een plan van aanpak voor het
verduurzamen van de accommodatie of energiebesparende maatregelen aan welzijnsaccommodaties gelegen in Geldrop-Mierlo die niet in eigendom zijn van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Artikel 3 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in
ieder geval geweigerd indien:
het jaarlijks energieverbruik op basis van de meest recente jaarnota van de vereniging of stichting
a.
lager is dan 1.500 m3 gas en 3.300 kWh elektriciteit;
met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontb.
vangen;
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c.

de aanvraag voor een bijdrage aan een investering na 1 oktober 2017 wordt ingediend bij het
college;

Artikel 4 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging of stichting met
een welzijnsaccommodatie in eigendom in Geldrop-Mierlo. Subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen wordt uitsluitend verstrekt als een energiescan is uitgevoerd.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Uitsluitend de kosten voor een energiescan, begeleiding en investeringskosten die naar het oordeel
van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van energiebesparende maatregelen en die resteren
na aftrek van bijdragen van derden komen in aanmerking voor subsidie. Indien BTW bij de belasting
kan worden afgetrokken, dan worden deze kosten niet vergoed.

Artikel 6 Berekening van de subsidie
De subsidie voor een energiescan bedraagt maximaal € 500,- en voor begeleiding maximaal € 1.000,per welzijnsaccommodatie. De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal 50%
van de investeringskosten, met een maximum van € 15.000,- per welzijnsaccommodatie.

Artikel 7 Verdeling van de subsidie
1.

2.

3.

Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden
geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening of artikel 3 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget, worden als eerste de energiescans en begeleiding bekostigd. Vervolgens rangschikt het college de energiebesparende
maatregelen in de aanvragen op een prioriteitenlijst.
De volgorde op deze lijst wordt in aflopend gewicht bepaald door het volgende criterium:
de jaarlijkse energiebesparing in MJ van een energiebesparende maatregel per gevraagde
a.
bijdrage van gemeente in Euro’s;
De energiebesparende maatregelen in de aanvragen worden door het college gehonoreerd naar
de volgorde op de prioriteitenlijst.
Artikel 8 Aanvraag
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening, wordt een aanvraag
voor een bijdrage aan een investering ingediend onder opgave van:
de te treffen energiebesparende maatregelen;
1.
per maatregel de investeringskosten, de jaarlijkse besparing van energie in MJ en in euro’s,
2.
de terugverdientijd, zoals vermeld in de energiescan;
per maatregel een onderbouwing van de financiering van de te treffen maatregel;
3.
de gevraagde bijdrage aan de gemeente per maatregel;
4.
een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
5.
Artikel 9 Indiening subsidieaanvraag
Een aanvraag om subsidie op grond van deze beleidsregel dient, in afwijking van het bepaalde
in artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening uiterlijk 1 oktober 2017 te zijn ingediend
bij het college.
Artikel 10 Beleidsdoelen
Het college besluit aanvrager subsidie toe te kennen voor een energiescan en begeleiding, en
indien uit de aanvraag voor een bijdrage aan een investering blijkt dat met het treffen van de
energiebesparende maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:
een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot van de
a)
welzijnsaccommodatie van aanvrager;
het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de
b)
welzijnsaccommodatie van aanvrager.
Artikel 11 Hardheidsclausule
Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze
beleidsregel.
Artikel 12 Citeertitel
Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking na publicatie
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidie verduurzamen welzijnsac2.
commodaties”.
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Datum, 21 maart 2017
J.H.M. van Vlerken
B.H.M Link
secretaris
burgemeester
Bijlage 1 Overzicht welzijnsaccommodaties in particulier eigendom
Eigenaar

Naam gebouw

Adres gebouw

Beheersstichting den Akert

Wijkgebouw Den Akert

Eikelaar 2a

Stichting Oranjeplein

Wijkgebouw Oranjeplein

Jan van Amstelstraat 1

Stichting Jeugdbelangen Geldrop Centrum

Jeugdhuis De Prell

Parallelweg 10a

Opmerkingen over gebouw

Overige verenigingen

Ouderenvereniging "De Oude Kersenpluk- De Vliegert
kers"

Heer van Rodestraat 109a

Stichting scouting Mierlo

Blokhut de Sprinkhorst

Aardborstweg 13

Scouting Hike-groep Geldrop

Blokhut Scouting Hikegroep Jan Raassensweg 1

Stichting Plein6G

Jeugdhuis De Vlerken

Papenvoort 1 b

Stichting Neil Armstrong Scouting Groep Blokhut Arendshorst

Scheerderstraat 5

Stichting Kasteel Geldrop

Landgoed Kasteel Geldrop

Mierloseweg 1

gerenoveerd

Stichting Kasteel Geldrop

Paardenstal/Koetshuis

Mierloseweg 3 by

gerenoveerd

Stichting Kinderboerderij Geldrop

Kinderboerderij

Mierloseweg 1g

plannen voor nieuw- of
verbouw

Stichting Basisbibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Geldrop

Heuvel 94

Stichting Dorpsstraat 113

D’n Intheek

Dorpsstraat 113

Sportverenigingen

3

Stichting Golfclub Golf Riel Estate

Gijzenrooiseweg 23

Handboogvereniging st. Jozefsdoelen

Kervel 4,

Stichting Hockeypaviljoen Bronzenwei

Gijzenrooiseweg 3

Kynologenclub De Kempen

Kervel 3

Midgetgolfvereniging Geldrop

Bosrand 164

Tennisclub De Helze

Gijzenrooiseweg 5

Wielervereniging Trap Met Lust Dommelstreek

Kervel 10

Tennisvereniging De Mast

Bosrand 125

verbouwplannen

RKSV Braakhuizen

Winde 1a/1b

Heeft zonnepanelen

Stichting beheer en exploitatie vv Geldrop

Kervel 6

Sint Catharina en Sint Barbara Gilde

Oudvensestraat 9

Tafeltennisvereniging Unicum

Kalanderstraat 19A

GWRV (windhondenrenbaan)

Bosrand 130

Handboogvereniging Prins Bernhard

Arkweg 19

Handboogvereniging De Vriendschap

Eikendreef 42

Budovereniging de Hechte Band

Margrietstraat 63

Voetbalclub Mifano

Goorsedijk 3

Stichting beheer Sportpark MTV

Heer van Scherpenzeelweg 26

De Hond in 't Woud

Diepers 8,

Modelvliegclub Ornithos

Gijzenrooi, buitengebied
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