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Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012, nr. 17A, 
tot vaststelling van de Verordening duurzaamheidssubsidies 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2012, nr. 17A;  
 
overwegende dat de aanpassing van het Kulturhuis in Langeveen, het Kulturhus in Vasse en van de 
gymzaal in Reutum deels worden gefinancierd uit de Reserve Cogasgelden en dat hiermee de leef-
baarheid in die drie dorpskernen wordt bevorderd; 
 
dat het gewenst is ook de leefbaarheid in de overige dorpen te bevorderen en dat dit kan geschieden 
door subsidie beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van accommodaties van algemeen maat-
schappelijk doel, waardoor een vermindering van CO2-uitstoot en vermindering van energiekosten bij 
de exploitatie van accommodaties wordt bewerkstelligd; 
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 18 juni 2012; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de navolgende 
 
Verordening subsidie duurzaamheidsmaatregelen voor accommodaties met een maatschappe-
lijk doel (Verordening duurzaamheidssubsidies) 
 
Artikel 1 Definities 
Deze verordening verstaat onder: 
a.  accommodaties met een maatschappelijk doel: in deze verordening aangegeven categorieën 

van voor het publiek toegankelijke accommo-
daties met een algemeen maatschappelijk 
doel, in gebruik bij een vereniging, stichting of 
kerkgenootschap gelegen in een 
dorp/buurtschap; 

b.  dorp/buurtschap: Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek, 
Manderveen, Mariaparochie en Tubbergen; 

c.  duurzame energieopwekkingsvoorzieningen technische logistieke of organisatorische voor-
zieningen die het geheel of gedeeltelijk ge-
bruikmaken van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefi-
nieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwba-
re Energie 2010 
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d.  energiebesparende voorzieningen:  technische, logistieke of organisatorische 
voorzieningen die leiden tot verminderd ver-
bruik van energie, zoals gedefinieerd in het 
protocol Monitoring energiebesparing 2010 

e.  investeringen:  de aanschaf van duurzame kapitaalgoederen 
waarvan het nut zich over meerdere jaren 
voordoet 

f.  subsidie uit de openbare middelen: een subsidie van een overheidslichaam of 
anderszins uit de openbare middelen. 

 
Artikel 2 Duurzaamheidssubsidie 
1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag aan verenigingen, stichtingen en aan kerkge-

nootschappen subsidie verlenen voor energiebesparende voorzieningen en/of duurzame opwek-
kingsvoorzieningen aan of bij hun accommodaties met een maatschappelijk doel. 

2. Aanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende categorieën van accommodaties:  
a. binnensportaccommodaties 
b. dorpshuizen/kulturhuzen 
c. wijkcentrum/buurtcentrum 
d. verenigingsgebouwen/clubhuizen 
e. accommodaties ten behoeve van buitensport 
f. bibliotheken 
g. kerken/parochiehuizen 

3. De subsidie bedraagt, met inachtneming van het subsidieplafond, maximaal 3/4 deel van de kos-
ten van de investering. 

4. De aanvrager dient de investering voor duurzaamheidsmaatregelen te financieren anders door 
subsidie uit de openbare middelen tot een bedrag gelijk aan 1/3 deel van het bedrag van de ge-
meentelijke subsidie. 

 
Artikel 3 Subsidieaanvraag 
1. De aanvraag moet volledig zijn ingediend voor 1 januari 2013.  
2. Bij de aanvraag moet zijn gevoegd: 

a. een beschrijving van de plannen  
b. een offerte; 
c. een verklaring dat aanvrager dat hij de investering voor duurzaamheidsmaatregelen zal finan-

cieren anders door subsidie uit de openbare middelen tot een bedrag gelijk aan 1/3 deel van 
het bedrag van de gemeentelijke subsidie. 

 
Artikel 4 Subsidieplafond 
1. Per dorp/buurtschap kan bij de verlening van de subsidie in totaal maximaal 36.000 euro subsidie 

worden toegekend. 
2. Indien het totaal van de aanvragen per dorp/buurtschap meer bedraagt dan het subsidieplafond, 

a. wordt per aanvraag het subsidiebedrag berekend, waarop aanvrager aanspraak zou maken 
als het subsidieplafond niet was overschreden; 

b. worden de aldus berekende bedragen bij elkaar opgeteld; en 
c. wordt het subsidiebedrag vastgesteld op het 36.000 euro x het onder a. berekende bedrag, 

gedeeld door de som van de onder b. bij elkaar opgetelde bedragen. 
 
Artikel 5 Voltooiing van de werkzaamheden 
De werkzaamheden moeten zijn voltooid uiterlijk op 1 januari 2014. 
 
Artikel 6 Subsidievaststelling 
1. De aanvraag tot subsidievaststelling moeten zijn ingediend en ontvangen uiterlijk op 1 juli 2014. 
2. Bij de aanvraag dienen de facturen te zijn overgelegd. 
3. Bij de vaststelling van de subsidie kan de subsidie niet worden vastgesteld op een hoger bedrag 

dan: 
a.  3/4 deel van de blijkens de overgelegde facturen werkelijk gemaakte kosten; 
b. 2 maal het bedrag dat is gefinancierd, anders dan door subsidie uit de openbare middelen. 

4. Indien bij de subsidieverlening het bedrag de subsidie is berekend met toepassing van artikel 4, 
tweede lid, kan, indien daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende 
aanleiding bestaat, bij de subsidievaststelling de subsidie worden vastgesteld op een hoger be-
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drag dan de verleende subsidie, doch niet hoger dan het in artikel 4, tweede lid, onder a bedoelde 
bedrag.  

 
Artikel 7 Slotbepaling 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking. 
2. Deze verordening vervalt op 2 juli 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten 

die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
3. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening duurzaamheidssubsidies. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 2 juli 2012 
 
de griffier, de voorzitter, 
F.G.S. Droste mr. M.K.M. Stegers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers 
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