
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf;  
 
gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2018  
 
besluiten  
 
vast te stellen de volgende regeling:  
 

Subsidieregeling stimulering kleine maatschappelijke initiatieven in 
verband met energiearmoede Ooststellingwerf 2023 
 
1. Stimuleringsfonds 
1. Het college kan op aanvraag ten behoeve van inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

een bijdrage verstrekken voor een klein maatschappelijk initiatief dat bijdraagt aan het 
verzachten van de gevolgen van energie-armoede en dat ten goede komt aan inwoners van 
de gemeente. 

2. Het college kan de aanvraag weigeren als: 
a.  het initiatief naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan het verzachten 

van de gevolgen van energie-armoede; of 
b. het aangevraagde bedrag naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding 

staat tot de omvang van het initiatief; of 
c. de voor het initiatief benodigde toestemming naar het oordeel van het college niet 

verkregen kan worden; of 
d. het initiatief in strijd is met wet- en regelgeving; of 
e.  het initiatief milieuvervuilend of niet duurzaam is; of 
f.  het initiatief gericht is op particuliere of ondernemingswinst; of 
g. het initiatief al gestart is voordat de aanvraag is ingediend. 

3. De maximale hoogte van de bijdrage is € 250,- per aanvraag.  
4. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die overblijven na aftrek van bijdragen 

van derden. 
5. Kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag komen niet 

voor subsidie in aanmerking. 
6. In de verleningsbeschikking kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 
 
 
2. Subsidieplafond 
Voor de subsidieverlening gelden de volgende subsidieplafonds: 

a) Oosterwolde  € 5.000,- 
b) Appelscha € 3.500,- 
c) Haulerwijk  € 3.500,- 
d) Makkinga  € 2.000,- 
e) Oldeberkoop € 2.000,- 
f) Donkerbroek € 2.000,- 
g) Nijeberkoop € 1.000,- 
h) Haule  € 1.000,- 
i) Langedijke € 1.000,- 
j) Waskemeer € 1.000,- 
k) Elsloo  € 1.000,- 
l) Ravenswoud € 1.000,- 
m) Fochteloo:  € 1.000,- 

 
 
3. Procedure 
1. De aanvraag wordt ingediend via het daartoe vastgestelde aanvraagformulier. 
2. De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2023 zijn ingediend. 
3. Per aanvrager en per initiatief wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt. 



4. De subsidie wordt verdeeld per gebied en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen 
totdat het in artikel 2 gestelde subsidieplafond is bereikt. 

5. Als door het aantal aanvragen op één en dezelfde dag het subsidieplafond wordt 
overschreden, wordt tussen de aanvragen van die dag geloot. 

6. Het initiatief moet vóór 1 april 2023 zijn uitgevoerd. 
 
4. Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling initiatieven energiearmoede 

Ooststellingwerf 2023. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023. 
3. Deze regeling vervalt op 1 april 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 

aanvragen die voor die datum zijn ingediend. 
 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
Drs. W. Mutter Mr. S.E. Korthuis 
Secretaris burgemeester 
 
 
 

 
 


