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

Subsidieregeling noodfonds inwoners Ooststellingwerf 2023 
 
 
1. Noodfonds 
1. Het college kan op aanvraag een bijdrage uit het noodfonds verstrekken aan inwoners van de 

gemeente Ooststellingwerf die acute financiële problemen hebben en voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
a. de aanvrager is 18 jaar of ouder en staat volgens de basisregistratie personen op de 

datum van aanvraag ingeschreven in de gemeente Ooststellingwerf, en 
b. het saldo op de bankrekeningen van aanvrager en zijn huisgenoten is niet toereikend om 

acute financiële problemen te voorkomen. 
2. Het college kan de aanvraag weigeren als: 

a. de aanvrager voor de acute financiële problemen een beroep kan doen op een andere 
regeling; of 

b. de acute financiële problemen veroorzaakt zijn door verwijtbaar handelen of verwijtbaar 
nalaten van de aanvrager. 

3. Per adres wordt maximaal één aanvraag toegekend. 
4. De aanvrager ontvangt een aanbod voor een budgetadviesgesprek. 
5. In de verleningsbeschikking kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 
 
2. Procedure 
1. De aanvraag wordt ingediend via het daartoe vastgestelde aanvraagformulier. 
2. De aanvrager overlegt recente afschriften van alle bankrekeningen en relevante facturen van 

aanvrager en zijn huisgenoten. 
3. De aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2023 zijn ingediend. 
4.  Bij het onderzoek ter boordeling van de aanvraag kan advies worden ingewonnen bij derden. 

Aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
5. Bij de subsidieverlening kan worden bepaald dat de betaling van de subsidie geheel of 

gedeeltelijk kan plaatsvinden aan crediteuren van aanvrager of zijn huisgenoten.  
6. Het college stelt het subsidieplafond vast. Aanvragen worden slechts toegekend zolang en 

voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is. De verdeling van het 
subsidieplafond vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

 
3. Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Noodfonds inwoners 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. 
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