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Voorwaarden subsidie inbraakwerende maatregelen 

Doel subsidie  

In de tweede helft van het jaar vinden de meeste woninginbraken plaats en dat is niet gek. Er zijn 

minder mensen op straat en de duisternis zorgt ervoor dat inbrekers onopvallend hun slag kunnen 

slaan. Om het aantal inbraken te verlagen heeft de gemeente een subsidieregeling ingesteld, voor 

inwoners die maatregelen treffen om hun koopwoning (gebouwd voor 1-1-2016) nog beter te 

beveiligen.   

Doelgroep subsidie  

De subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van koopwoningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  

Aanvraag subsidie 

Voor het aanvragen van een subsidie moet het hiervoor bestemde formulier correct ingevuld worden 

en voorzien zijn van de bijbehorende bijlage(n). 

Criteria  

• De subsidie geldt voor de kosten van aanschaf en/of het laten installeren van hang- en 

sluitwerk met tenminste twee sterren van het SKG-keurmerk, waaronder 

cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen, 

alarmsystemen en secu-strips. De subsidie is niet van toepassing op video-/deurbelsystemen. 

• Per woning kan tot een maximum van 200 euro subsidie worden aangevraagd.  

• Deze subsidie is niet van toepassing op tuinschuren of andere bijgebouwen.  

• Middelen waarvoor of wanneer geen subsidie wordt gegeven: 

o Herstel van inbraakschade waarvoor de verzekering in een vergoeding voorziet; 

o Voorrijkosten van een sleutelmaker; 

o Bij handgeschreven facturen; 

o Brandbeveiligingsmateriaal, inclusief montagekosten. 

Verplichtingen  

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat:  

• De bij het aanvraagformulier voorgeschreven documenten worden overgelegd;  

• Aan de met toezicht belaste personen, indien noodzakelijk:  

o toegang wordt verleend tot de woning;  

• de op het aanbrengen van de inbraakwerende materialen betrekking hebbende gegevens 

worden verstrekt; 

• in het geval de beschikbare subsidie ontoereikend is voor het aantal aanvragers, wordt 

voorrang verleend aan personen die voor de eerste keer een beroep op deze regeling doen. 

Vaststelling subsidie  

Binnen 6 weken na ontvangt van de aanvraag beoordelen, de burgemeester en wethouders de 

aanvraag en wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. Wanneer er aanvullende informatie nodig 

is, kan de beslissing met 4 weken worden verlengd 

Wijze van toekenning  

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een investeringssubsidie van maximaal 50% van de 

kosten voor het aanschaffen en/of het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Hierbij 
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geldt een maximaal bedrag van tweehonderd euro. Om in aanmerking te komen voor de subsidie 

dient u een kopie van de factuur en het betalingsbewijs mee te sturen. 

Subsidieplafond en verdelingswijze  

• Het subsidieplafond voor deze subsidie bedraagt €10.450;  

• Subsidies worden verstrekt voor aanvragen die voldoen aan de criteria;  

• Subsidieaanvragen worden verstrekt in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende 

aanvragen; 

• Van de subsidie kan geen gebruik meer worden gemaakt als het subsidieplafond is bereikt. 

Inwerkingtreding 

Het aanvragen van subsidie kan van  2 januari t/m 15 januari 2023. Inbraakwerende maatregelen die 

voor 1 oktober 2022 zijn aangebracht komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 

 

 

 


