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Publiekssamenvatting:
Dankzij de Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 kan Den Helder energievouchers ter waarde van € 
70,-  verstrekken om huiseigenaren te stimuleren tot het treffen van (kleine) energiebesparende 
maatregelen in hun woning en om ze advies te geven over energiebesparende maatregelen. Het eerder 
genomen raadsbesluit hierover zat een incorrectie in. Via een rectificatie kan deze regeling alsnog worden 
uitgevoerd. 

Geadviseerd besluit
1. Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; De “Verordening Reductie Energiegebruik - 
Subsidie Energievoucher Den Helder 2020” als volgt te wijzigen.

Artikel I wijziging Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 
2020

De Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 wordt gewijzigd als 
volgt:

A. Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

3. De subsidiecriteria als bedoeld in lid 1 onder a. en d. zijn niet van toepassing voor een aanvrager die 
subsidie aanvraagt voor de aanschaf van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de 
webshop(s), die via de website www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/den-helder te benaderen is (zijn).

B. Aan artikel 7 wordt het volgende lid toegevoegd:

6. De leden 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op een aanvraag om subsidie voor de aanschaf van 
materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3. De 
aanvraag geschiedt in dat geval door het bestellen van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij 
de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, waarbij de aanvrager zijn gegevens en een vouchercode 
verstrekt.

C. Aan artikel 8 wordt het volgende lid toegevoegd:

5. In afwijking van lid 1 vindt vaststelling van de subsidie voor de aanschaf van materialen van de 

http://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/den-helder
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duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, plaats op het moment dat de 
vouchercode is geaccepteerd door de webshop en de subsidie in mindering wordt gebracht op het door de 
aanvrager te betalen bedrag.

D. Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 Weigeringsgronden

1. Het college weigert de aanvraag in ieder geval indien:

a. niet is voldaan aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 6.

b. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de duurzaamheidsmaatregel nog niet is uitgevoerd.

c. voor de bestaande koopwoning waarvoor subsidie is aangevraagd al subsidie is verstrekt op grond van 
deze verordening.

d. de materialen van de duurzaamheidsmaatregel zijn aangeschaft en betaald vóór 1 januari 2020.

2. De weigeringsgrond als bedoeld in lid 1 onder b. is niet van toepassing op een aanvraag om subsidie 
voor de aanschaf van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in 
artikel 6 lid 3.

E. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Betaling subsidie

1. Het subsidiebedrag wordt na vaststelling binnen zes weken aan de aanvrager betaalbaar gesteld.

2. In afwijking van lid 1 wordt het subsidiebedrag bij de aanschaf van materialen van de 
duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, betaalbaar gesteld doordat 
dit in mindering wordt gebracht op het door de aanvrager aan de webshop te betalen bedrag.

F. Artikel 13 lid 2 komt te luiden:

2. Deze verordening treedt op 1 januari 2022 uit werking.

Artikel II Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt en heeft terugwerkende 
kracht tot en met 1 april 2021.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Recent is de verbreding en verlenging van de Verordening Reductie Energiegebruik – Subsidie 
energievoucher Den Helder 2020, in het college van burgemeester en wethouders behandeld, 
vervolgens in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer en daarna als hamerstuk in de 
gemeenteraad van 14 juni 2021.

In het college is de juiste versie van de wijziging behandeld. Voor de raadsvergadering moest dit 
besluit aangepast worden om het passend te maken binnen het besluitvormingssysteem. Dat is niet 
helemaal goed gegaan. Er zijn twee foutjes in het besluit geslopen: de datum van inwerkingtreding 
klopt niet en een artikel over wijziging van een artikel over de weigeringsgronden is niet vastgesteld

Hoe vervelend ook, op dit moment is het raadsbesluit zoals het nu geldt niet correct omdat nog steeds 
de verkeerde tekst is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de verordening niet goed is gewijzigd. Om 
deze reden is de wijziging van de verordening niet gepubliceerd en bekendgemaakt. Daardoor kan de 
subsidie energievouchers niet worden uitgevoerd.

Doelen en resultaten
Door het doorvoeren van de voorgestelde wijziging, kan de verordening reductie energiegebruik 
alsnog uitgevoerd worden. Alles rondom de communicatie en uitvoering ligt al volledig klaar. Er kan 
direct na inwerktreding gestart worden om zo voor het einde van het jaar nog 3.100 huishoudens in 
Den Helder te bereiken en een financiële bijdrage aan te bieden voor het nemen van 
energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen in huis. 

Kaders en omstandigheden
Er zijn geen afwijkende kaders en omstandigheden ten opzichte van het eerdere raadsvoorstel.

Argumenten en alternatieven
De gevraagde aanpassing zorgt er voor dat de verordening bekendgemaakt en correct gebruikt kan 
worden en dat bewoners nog voor het einde van het jaar het budget voor energiebesparende 
maatregelen kunnen gebruiken. Er is ruimte voor 3.100 huishoudens / particuliere woningeigenaren in 
de regeling. Na bekendmaking van de regeling start de communicatiecampagne om deze te bereiken.

Bestuurlijke vernieuwing
De RRE regeling is door de Rijksoverheid opgezet en gemeenten konden zich inschrijven om deze 
regeling in de eigen gemeente uit te voeren. De maatschappij is niet betrokken geweest bij de 
totstandkoming van dit besluit. 

De samenleving profiteert van dit besluit doordat 3.100 huishoudens aanspraak kunnen maken op 
deze ondersteuning. Door de geïntegreerde webshop wordt dit nog makkelijker gemaakt. Hiermee 
komt dit besluit helemaal ten goede aan de inwoners.

Duurzaamheid
De RRE regeling draagt bij aan een duurzamer Den Helder omdat er voor 3.100 woningeigenaren een 
energievoucher beschikbaar is waarmee energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen 
aan de eigen woning kunnen worden getroffen.

Financiële consequenties
Er zijn geen afwijkende financiële consequenties ten opzichte van het eerdere raadsvoorstel.

Uitvoering en planning
De uitvoering, zowel intern bij de gemeente als extern bij uitvoerend partner het Duurzaam Bouwloket, 
kan direct starten na akkoord van de gemeenteraad en na bekendmaking van de nieuwe verordening. 
De vernieuwde Verordening Reductie Energiegebruik – Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 
treedt in werking de dag na vaststelling in het elektronisch gemeenteblad en loopt tot en met 31 
december 2021. 
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Communicatie
De communicatiecampagne voor de regeling Subsidie energievoucher ligt volledig klaar. Deze bestaat 
onder meer uit een persbericht, artikel in Stadsnieuws, sociale media berichten en een brief naar alle 
huiseigenaren. Deze methodiek is al bij verschillende andere gemeentes toegepast. En leert dat dit, in 
combinatie met een geïntegreerde webshop, tot een snelle explosieve toename van het aantal 
aanvragen voor de regeling leidt.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 27 september 2021

Besluit nummer 2021-041182

Onderwerp Voorstel tot wijziging van de Verordening Subsidie Energievoucher 
Den Helder 2020

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 27 
september 2021,

besluit:

1. Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; De “Verordening Reductie Energiegebruik - 
Subsidie Energievoucher Den Helder 2020” als volgt te wijzigen.

Artikel I wijziging Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 
2020

De Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 wordt gewijzigd 
als volgt:

A. Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

3. De subsidiecriteria als bedoeld in lid 1 onder a. en d. zijn niet van toepassing voor een aanvrager 
die subsidie aanvraagt voor de aanschaf van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de 
webshop(s), die via de website www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/den-helder te benaderen is 
(zijn).

B. Aan artikel 7 wordt het volgende lid toegevoegd:

6. De leden 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op een aanvraag om subsidie voor de aanschaf 
van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3. 
De aanvraag geschiedt in dat geval door het bestellen van materialen van de 
duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, waarbij de aanvrager 
zijn gegevens en een vouchercode verstrekt.

C. Aan artikel 8 wordt het volgende lid toegevoegd:

5. In afwijking van lid 1 vindt vaststelling van de subsidie voor de aanschaf van materialen van de 
duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, plaats op het moment 
dat de vouchercode is geaccepteerd door de webshop en de subsidie in mindering wordt gebracht op 
het door de aanvrager te betalen bedrag.

http://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/den-helder
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D. Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 Weigeringsgronden

1. Het college weigert de aanvraag in ieder geval indien:

a. niet is voldaan aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 6.

b. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de duurzaamheidsmaatregel nog niet is uitgevoerd.

c. voor de bestaande koopwoning waarvoor subsidie is aangevraagd al subsidie is verstrekt op grond 
van deze verordening.

d. de materialen van de duurzaamheidsmaatregel zijn aangeschaft en betaald vóór 1 januari 2020.

2. De weigeringsgrond als bedoeld in lid 1 onder b. is niet van toepassing op een aanvraag om 
subsidie voor de aanschaf van materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als 
bedoeld in artikel 6 lid 3.

E. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Betaling subsidie

1. Het subsidiebedrag wordt na vaststelling binnen zes weken aan de aanvrager betaalbaar gesteld.

2. In afwijking van lid 1 wordt het subsidiebedrag bij de aanschaf van materialen van de 
duurzaamheidsmaatregel(en) bij de webshop(s), als bedoeld in artikel 6 lid 3, betaalbaar gesteld 
doordat dit in mindering wordt gebracht op het door de aanvrager aan de webshop te betalen bedrag.

F. Artikel 13 lid 2 komt te luiden:

2. Deze verordening treedt op 1 januari 2022 uit werking.

Artikel II Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt en heeft 
terugwerkende kracht tot en met 1 april 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 september 2021


