
Uitgangspunten Regeling Noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties

De hoge energieprijzen geven problemen voor maatschappelijke organisaties. Als gemeente 
Noordoostpolder maken wij een regeling om hen te helpen. In dit document staan de drie 
uitgangspunten die wij daarbij hanteren. Daarbij geven we per punt ook meteen een doorkijkje naar de
concrete inhoud van de regeling. 

1. We helpen maatschappelijke organisaties die in nood komen door de hoge 
energieprijzen.
Organisaties die een niet-commerciële maatschappelijke bijdrage leveren, zijn waardevol voor
de samenleving. Zij dragen bij aan onze doelen voor een krachtige Noordoostpolder. Dat is 
een samenleving waarin iedereen mee kan doen, vooral degenen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Organisaties die daaraan bijdragen, willen wij helpen als zij door de fors 
gestegen energieprijzen in nood komen. Dat doen wij omdat wij willen dat zij hun bijdrage aan 
de samenleving kunnen blijven leveren.

Wij denken daarom aan een financiële bijdrage voor organisaties die:
- Een maatschappelijke bijdrage leveren, en
- Zonder winstoogmerk werken en vooral draaien door de inzet van vrijwilligers.

Wij bieden hen met deze regeling hulp als zij in financiële nood komen. Daarom bieden wij 
hen noodhulp als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Zelf een energiecontract hebben voor het gebouw dat zij gebruiken;
- In 2022 hogere tarieven aan energie betalen dan in 2021 (dus die geen vast contract 

hebben), en
- Niet in aanmerking komen voor een bijdragen vanuit een andere regeling.
Wij denken aan een financiële bijdrage die aan de hogere energiekosten van de 
wintermaanden tegemoet komt.

2. We maken een regeling die eenvoudig, duidelijk en snel uitvoerbaar is, zowel voor 
aanvragers als de ambtelijke organisatie.
De organisaties die van deze regeling gebruik maken, hebben de bijdrage snel nodig. En het 
zijn waarschijnlijk vooral vrijwilligers die de aanvraag voor hun organisatie zullen doen. 
Daarom willen wij dat zij hun aanvraag eenvoudig en snel kunnen doen.
Daarnaast is het belangrijk dat de regeling goed uitvoerbaar is. Want zo krijgen de aanvragers
snel antwoord. Bovendien blijven de benodigde capaciteit en de juridische risico’s dan zo klein
mogelijk.

Daarom richten wij de regeling zoveel mogelijk in met objectieve beoordelingscriteria. Die zijn 
eenvoudig toe te passen en voor iedereen duidelijk en gelijk. Dat voorkomt 
interpretatieverschillen en discussies. Wij denken aan:
- Een vast percentage van de tariefstijging als verdeelsleutel (in plaats van bijvoorbeeld een

subjectievere beoordeling op basis van maatwerk).

Daarnaast willen wij een korte afhandeltermijn. Daarbij gebruiken wij de juridische 
mogelijkheden om termijnen en processtappen in te korten. Bijvoorbeeld door:
- De subsidie in één keer vast te stellen (in plaats van eerst verlenen en later vaststellen);
- Geen verantwoording te vragen, en
- Geen voorwaarden te stellen die pas na afloop gecontroleerd kunnen worden.

Enige uitzondering op deze laatste voorwaarde is een eventuele terugbetaling van de 
bijdrage als de betreffende organisatie later alsnog een bijdrage vanuit en Rijksregeling 
krijgt.

3. We verwachten ook eigen inzet en inspanning van de organisaties.
Organisaties kunnen zelf hun energiegebruik verlagen. Bijvoorbeeld door hun gebouw te 
verduurzamen (isolatie, zonnepanelen etc.) of door hun apparaten anders in te zetten of 
minder te gebruiken (verwarming, keukenapparatuur, verlichting etc). Daarnaast kan een 



aanpassing van de activiteiten een besparing opleveren (bijv. door bijeenkomsten digitaal te 
houden of op een ander tijdstip (overdag i.p.v. ’s avonds)). Hoewel de mogelijkheden voor 
iedere organisaties anders kunnen zijn, verwachten wij van de organisaties dat zij zich 
inspannen om de maatregelen die voor hen zinvol zijn, door te voeren. En dat willen we ook 
meenemen in onze afweging om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

Wij denken aan een inspanningsverplichting waarin we de organisaties vragen om minimaal 
drie soorten actuele maatregelen/investeringen doorgevoerd of gepland te hebben in de 
periode 2021-2023. Daarmee geven we het wel als eis mee, maar sluiten organisaties niet uit 
als ze hun maatregelen net iets eerder of later gedaan hebben dan het moment waarop zij 
hun subsidie krijgen.

Naast deze inspanningsverplichting (die wij formeel meewegen bij het verlenen van een 
bijdrage), geven wij de organisaties ook advies. Dat doen wij door hen informatie te geven 
over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een gratis energiescan.
 


