
Agendapunt 7b 
MOTIE 

Beleidsregels Investeringsfonds in relatie tot energiecompensatie 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2022, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Najaarsbrief 2022. 
 
Constaterende dat: 

• Indieners van deze motie het voornemen hadden om, in de vergadering waarin de programmabegroting 
zou worden behandeld, een amendement in te dienen strekkende tot het aan beslispunt 1 toevoegen van 
de tekst ‘Met dien verstande dat; Vanuit het overschot “Septembercirculaire jaarschijf 2022” een bedrag 
van € 650.000,-- wordt gestort in een energiefonds ter tegemoetkoming van eventuele financiële tekorten 
die bij sport- en Cultuurverenigingen, Culturele Instellingen en Samenlevingsorganisaties als gevolg van fors 
hogere energieprijzen kunnen ontstaan en waarbij maatwerk geboden is.’  

• Het voornemen tot indienen van dat amendement heeft geleid tot een toezegging van wethouder Van der 
Star dat in de najaarsbrief wordt voorzien in een in te stellen investeringsfonds; 

• Indieners van deze motie hebben geconstateerd de toezegging is nagekomen en dat in de door de raad 
vast te stellen concept najaarsbrief onder 1 sub b is opgenomen: 650.000 te storten in de algemene reserve 
en dit vervolgens in 2023 over te hevelen naar het investeringsfonds. 

• Indieners deze vorm van subsidiering als eenmalig willen beschouwen aangezien in het kader van 
duurzaamheid andere subsidievormen (ook voor langdurige perioden) van toepassing kunnen zijn.  
 

Overwegende dat:  

• Het uitgangspunt overeenkomstig artikel 4:23 lid 1 Awb is, dat een bestuursorgaan slechts subsidie op 
grond van een wettelijk voorschrift verstrekt dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden 
verstrekt.  

• Het college op grond van de Algemene Subsidieverordening Roosendaal, de bevoegdheid heeft om subsi-
dieregelingen op te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen, de verdeling, vermo-
gensvorming, subsidieplafonds en indieningstermijn van de subsidie zijn opgenomen.  

• Het wenselijk is dat er omwille van transparantie vooraf voor aanvragers en ambtelijke organisatie 
duidelijk is welke spelregels er van toepassing zijn op de verdeling van de middelen in het 
investeringsfonds; dit om te komen tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling. 

• Daarbij in ieder geval de volgende punten van belang zijn om vast te leggen: 
- De soorten organisaties die een aanvraag in kunnen dienen; 
- De deadline/aanvraagtermijn die geldt voor het indienen van aanvragen; 
- Op welk tijdvak aanvragen kunnen zien; 
- Op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld (voor een evenwichtige verdeling: 

bijvoorbeeld naar rato van tekort op de exploitatie in relatie tot de energiekosten); 
- De gegevens die bij het indienen van een aanvraag moeten worden overlegd (minimale 

aantoonbaarheid); 
- De beslistermijn die wordt gehanteerd; 
- De gronden die tot weigering van een aanvraag gelden; 
- De datum waarop er na positieve besluitvorming op een aanvraag betaling zal plaatsvinden; 
- De verplichtingen van de subsidieontvanger. 

 
Besluit:  

Het college te verzoeken: 

1. Voor 1 maart 2023 een subsidieregeling vast te stellen waarin spelregels zijn opgenomen die van 
toepassing zijn op de verdeling van de middelen in het investeringsfonds; 

2. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen strekkende tot toekenning van middelen aan de 
organisaties die daar mogelijk recht op hebben kenbaar te maken.   
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 

VLP Roosendaal, Wilbert Brouwers 


