Beleidsregels Energieadvies op Maat Schiermonnikoog 2019
Artikel 1 Reikwijdte
Deze beleidsregels hebben betrekking op het terugbetalen van het drempelbedrag ten behoeve van het
Energieadvies op Maat. Slechts aanvragers die via het Energieloket van de gemeente Schiermonnikoog een
Energieadvies op Maat hebben afgenomen en voor dit advies het drempelbedrag van €200,00 hebben betaald,
kunnen aanspraak maken op teruggave. In deze beleidsregels wordt omschreven hoe en wanneer teruggave
plaatsvindt.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. aanvrager:
een natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft in de gemeente Schiermonnikoog OF
een in de gemeente Schiermonnikoog gevestigde rechtspersoon in de vorm van een stichting of
vereniging zonder winstoogmerk, welke eigenaar is van een gebouw/ perceel in de gemeente
Schiermonnikoog OF
een natuurlijke persoon die een recreatiewoning in eigendom heeft in de gemeente
Schiermonnikoog;
b. aanvraagformulier: het door het college vastgestelde formulier “Aanvraagformulier Teruggave
Energieadvies op Maat”;
c. adviseur: verstrekker van een Energieadvies op Maat, verbonden aan het Energieloket van de gemeente
Schiermonnikoog;
d. college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;
e. drempelbedrag: het drempelbedrag bedraagt de kosten voor het laten opstellen van het Energieadvies
op Maat van € 200,00 incl. BTW;
f. stichting: een rechtspersoon zonder leden, die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de
statuten vermeld ideëel of sociaal doel te realiseren zonder het doel om winst te maken;
g. vereniging: een rechtspersoon die door een meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht. De leden,
waaronder de oprichters willen daarbij volgens regels samenwerken voor het behalen van een bepaald
gemeenschappelijk doel zonder het doel om winst te maken.
h. werkelijke kosten: de kosten voor energiebesparende maatregelen die zijn gemaakt door de aanvrager/
eigenaar met aftrek van subsidies verleend door andere instanties dan de gemeente Schiermonnikoog;
Artikel 3 Doel van de beleidsregels en doelgroep
Deze beleidsregels hebben ten doel, de teruggave van het drempelbedrag aan de aanvrager ten behoeve van het
treffen van energiebesparende maatregelen aan een bestaande woning te regelen. Het drempelbedrag is door de
aanvrager betaald voor een Energieadvies op maat. Teruggave van het drempelbedrag vindt plaats indien
aanvrager aantoonbare energiebesparende maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van het uitgebracht
Energieadvies op maat. Deze energiebesparende maatregelen hebben als doel het energieverbruik van deze
woningen te verminderen. Projecten van meerdere woningen kunnen afzonderlijk worden behandeld.
Artikel 4 Drempelbedrag
a.
b.
c.

Het drempelbedrag, bedoeld in artikel 3, bedraagt de kosten voor het laten opstellen van het
Energieadvies op Maat van € 200,00 incl. BTW.
Het college van burgemeester en wethouders kennen Energieadviezen op Maat slechts toe voor zover
de begrote financiële middelen toereikend zijn;
Het door het college beschikbaar gestelde bedrag voor het Energieadvies op Maat bedraagt €20.000,00.

Artikel 5 De voorwaarden voor de teruggave
De teruggave wordt verstrekt als aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het Energieadvies op Maat is opgesteld door een adviseur, verbonden aan het Energieloket van de
gemeente Schiermonnikoog;
Het Energieadvies op Maat is opgesteld na 1 mei 2019;
De uitgevoerde energiebesparende maatregelen zijn gebaseerd op en komen voort uit het
Energieadvies op Maat;
De minimale investering door de aanvrager in energiebesparende maatregelen bedraagt ten minste
€1.000,00 (duizend euro) inclusief btw;
Een energiebesparende maatregel dient een permanent karakter te hebben;
Een aan te brengen energiebesparende maatregel is voorafgaande aan het aanbrengen daarvan niet
eerder gebruikt

g.
h.

De teruggave wordt slechts éénmaal per woning/ gebouw verstrekt;
De aanvrager dient binnen 52 weken na ontvangst van het Energieadvies op Maat een aanvraag om
teruggave van het drempelbedrag in bij het college met behulp van het formulier, “Aanvraagformulier
teruggave Energieadvies op Maat” genoemd (bijlage 1).

Artikel 6 Aanvraag en te overleggen gegevens
a.
b.
c.

De aanvraag tot teruggave wordt door de aanvrager met gebruikmaking van het formulier, waarvan het
model is opgenomen in de bijlage 1 bij deze beleidsregels, ingediend;
Bij de aanvraag wordt een kopie van de factuur en/of van het betalingsbewijs van de uitgevoerde
werkzaamheden meegestuurd;
Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog wordt
door de aanvrager een afschrift van het Energieadvies op Maat overlegd.

Artikel 7 Onduidelijkheden in de beleidsregels
Het college treft de nodige voorzieningen en/of neemt de nodige beslissingen in alle gevallen waarin deze
beleidsregels niet voorzien of onduidelijk zijn.
Artikel 8 Inwerkingtreding en duur
Deze nadere regels treden in werking met ingang van 9 mei 2019.
Artikel 9 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Beleidsregels Energieadvies op Maat Schiermonnikoog 2019.

