
Beantwoording vragen en toezeggingen met betrekking tot het Corona- en Energiecrisisfonds 

 

Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleho

uder 

Toezegging Antwoord 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

De wethouder zegt toe 

na te gaan  of dat van de 

reserve ook een 

begrotingspost gemaakt 

kan worden. 

Dit is mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur omdat de subsidieregeling ondersteuning 

energiekosten Steenbergen geen maximaal subsidieplafond kent. 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

De wethouder zegt toe 

na te gaan of dat het 

accres direct gestort kan 

worden in het crisisfonds 

(en dus niet eerst via de 

algemene reserve). De 

heer Verbeek verzoekt 

tevens om het advies van 

de VNG hierover te 

ontvangen. 

Het extra verwachte accres van de meicirculaire 2023 kan niet rechtstreeks gestort worden in het 

crisisfonds. In de tussenrapportage 2023 zal aan de raad worden voorgesteld om dit accres voor 

2023 toe te voegen aan de reserve. Bijgaand vindt u de berichtgeving van de VNG omtrent het extra 

accres gemeentefonds 2023 voor de inflatiecorrectie 2022. 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Van der Wegen, 

Kouwen, 

Huisman, 

Verbeek  / 

Gommeren 

Gevraagd wordt of dat de 

resterende middelen uit 

het coronafonds eerst 

teruggestort dienen te 

worden in de algemene 

reserve, alvorens deze 

toegevoegd kunnen 

worden aan het 

crisisfonds. 

Aan de raad wordt in het raadsvoorstel gevraagd in te stemmen om de reserve COVID-19 

(steunfonds) om te zetten naar de reserve covid- en energiecrisisfonds. de reserve krijgt dus een 

andere naam en een ander doel. de beginstand van de reserve covid- en energiecrisisiis daarmee 

gelijk aan de stand van de reserve COVID-19.  

Als de raad hiermee akkoord gaat worden de resterende middelen niet eerst teruggestort naar de 

algemene reserve, maar blijven in de reserve staan.  



16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Huisman / Prent 

De heer Huisman vraagt 

wat het verschil is tussen 

een tegemoetkoming en 

subsidie. 

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan 

verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan 

het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten (artikel 4:21, eerste lid van de Algemene wet 

bestuursrecht).  

Hieruit volgt dat bij subsidie sprake is van een bestedingsrichting. Van een tegemoetkoming is 

sprake indien niet aan genoemde elementen uit deze definitie wordt voldaan. 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

De heer Verbeek vraagt 

of dat de overheadkosten 

zijn meegenomen bij de 

uitvoering van de diverse 

regelingen en hoeveel dit 

bedraagt. 

Binnen onze organisatie is er momenteel geen capaciteit voor de uitvoering van de regelingen. Wij 

zijn uitgegaan van een extern uurtarief die hoort bij de werkzaamheden van de uitvoering van de 

regeling. Zodoende dat er geen overhead aan het tarief is toeberekend.  

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

Het bedrag van 1 miljoen 

moet geleend worden. Is 

er nagedacht over de 

rente die hierover 

betaald moet worden en 

hoe deze meerjarig 

verwerkt wordt? Wat is 

hiervan het beleid? 

Wij hebben vooralsnog voldoende liquiditeit binnen de gemeente Steenbergen om de bedragen van 

deze regelingen te betalen. 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

De wethouder zegt toe 

na te gaan om of dat het 

mogelijk is om voor de 

regelingen twee aparte 

reserves te vormen voor 

de TOF en voor 

maatschappelijke 

instellingen. 

Het is mogelijk om twee aparte reserves te vormen voor deze twee regelingen. Het heeft niet onze 

voorkeur om dit te doen, omdat de subsidieregeling ondersteuning energiekosten Steenbergen geen 

subsidieplafond kent. 



16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

diverse sprekers 

/ Gommeren 

De wethouder zegt toe 

voor de 

raadsvergadering een 

raadsmededeling te 

zullen doen toekomen 

over hoe het fonds van 1 

miljoen gevormd wordt. 

Zie bijgaande memo Uitleg vorming reserve covid- en energiecrisisfonds 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / Baali 

De heer Verbeek vraagt 

naar de vermogenstoets 

bij het aanvragen van 

een bijstandsuitkering en 

de vermogenstoets voor 

energiecompensatie. Wat 

zijn de normen en 

waarom is het toetsing 

voor de bijstand strenger 

dan voor de 

energiecompensatie? 

Het antwoord op deze vraag is al gegeven door de portefeuillehouder tijdens de oordeelsvormende 

vergadering 

16 januari 2023 

/ crisisfonds / 

Verbeek / 

Gommeren 

De heer Verbeek gaat in 

op de oplopende 

schuldenlast van de 

gemeente, 35 miljoen in 

2026. De wethouder zegt 

toe na te gaan wat het 

beleid is van aflossing 

van lening en hoe de 

rente betaald worden. 

Wij hebben 1 lening van €25 miljoen lopen bij de Nederlanse Waterschap Bank (NWB). Wij lossen 

deze volgens een aflossingsschema lineair af en de rente is meegenomen in de lopende begroting 

2023-2026. Als er nieuwe leningen worden afgesloten dan volgen wij het afgesproken 

aflossingsschema met de bank en nemen we de rente mee in de begroting.  

 


