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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Tweemaandelijks overzicht reserve covid- en energiecrisisfonds

Steenbergen; 14 maart 2023

Aan de Raad,

Tijdens de besluitvormende vergadering van 26 januari 2023 heeft uw Raad besloten om de 
reserve COVID-19 (steunfonds) om te zetten naar een reserve covid- en energiecrisisfonds. Met 
deze omzetting is de eindstand van de reserve COVID-19 (steunfonds) gelijk aan de beginstand van 
het reserve covid- en energiecrisisfonds. De stand welke met uw Raad gecommuniceerd is via 
raadsvoorstel RD2200309 betrof een voorlopige stand. Met het opstellen van de jaarrekening 2022 
zijn wij tot een definitieve stand gekomen. Deze bedraagt č 254.279 en is C 159.721 lager dan de 
voorlopige stand. Dit komt door de hogere kosten voor capaciteit ten behoeve van inzet voor 
COVID (90K), en de extra kosten voor het herstelplan vitale horeca Steenbergen (40K), de 
compensatie maatschappelijk veld (15K) en de kwijtschelding van huren (15K).

Uw Raad heeft het college opgedragen om iedere 2 maanden, gesteld vanaf 26 januari 2023, een 
overzicht te verschaffen van de uitgave uit het reserve covid- en energiecrisisfonds. Het college 
heeft op 31 januari 2023 een tweetal regelingen vastgesteld welke passen binnen de Kadernota 
Aanpak Energiecrisis en welke ten laste vallen van het reserve covid- en energiecrisisfonds 
(BD2300057).

Deze regelingen zijn sinds 6 februari 2023 opengesteld. We zitten op dit moment in de campagne- 
fase waarin we zoveel mogelijk inwoners en organisaties willen bereiken om hen te attenderen op 
de regelingen.

De afgelopen tijd hebben we ingezet op:
» Persbericht naar lokale media
» Gemeentelijke informatiepagina (10-02-2023, 10-03-2023)
« Social media onbetaald
» Social media advertentie
» Mail naar maatschappelijke organisaties
« Website gemeente Steenbergen en Vraagwijzer (informatie- en aanvraagpagina)
» Website gemeente Steenbergen en Vraagwijzer (nieuwsberichten)

Resultaten tot nu toe
De Steenbergse Courant publiceerde de afgelopen periode twee artikelen over de regelingen. Ook 
de Steenbergse Bode besteedde er aandacht aan, naar aanleiding van het persbericht. De 
verschillende pagina's over de regelingen op de website hebben in totaal 1402 paginaweergaven. 
De social media advertentie over de regelingen zorgden voor 231 kliks naar de webpagina over de 
regelingen en de advertentie bereikte 5660 inwoners in de periode van 2 maart t/m 6 maart. De 
gemeentelijke informatiepagina wordt huis aan huis bezorgd en bereikt dus alle huishoudens in
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de gemeente Steenbergen. Met de mails naar de maatschappelijke organisaties proberen we de 
doelgroep direct te bereiken en indien nodig te activeren.

Planning
De komende tijd blijven we de boodschap over de regelingen herhalen. Met de kracht van 
herhaling hopen we alle inwoners en maatschappelijke organisaties die in nood zitten te bereiken. 
De boodschap zal worden uitgebreid met het bevragen van de gemeenschap of ze mogelijk (ook) 
op andere wijze hulp nodig hebben, of dat we een specifieke doelgroep (extra) van hulp kunnen 
voorzien. Ook worden de regelingen (waar mogelijk) toegevoegd aan communicatie uitingen die 
breed verspreid worden, bijvoorbeeld inwonersbrieven. Als het nodig blijkt wordt de campagne op 
korte termijn uitgebreid met extra offline middelen, zoals posters en flyers op centrale plaatsen in 
de gemeente Steenbergen.

Tijdelijk Ondersteunings Fonds (TOF)
Het TOF is een vangnet om de zwaarste persoonlijke consequenties af te wenden. Onder 
verschillende voorwaarden kan een inwoner aanspraak maken op een eenmalige gift van C 800. 
Onderstaande tabel laat de stand van zaken per 6 maart 2023 zien:

Tijdelijk OndersteuningsFonds (TOF)

Aantal klanten toegekend (unieke personen)

AANVRAGEN TOF 2023

Aantal aanvragen

Waarvan afwijzingen I intrekkingen

Waarvan toekenningen

Waarvan in behandeling
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Subsidieregeling Energiekosten Maatschappelijk Veld
Bij de subsidieregeling energiekosten maatschappelijk veld kunnen maatschappelijke instellingen 
8507o van de meerkosten van de energierekening in vergelijking tot vorig jaar gesubsidieerd krijgen.

Onderstaande tabel laat de stand van zaken per 6 maart 2023 zien:

Subsidieregeling Energiekosten

Aantal organisaties toegekend

AANVRAGEN SUBSIDIE 2023

Aantal aanvragen

Waarvan afwijzingen 7 intrekkingen

Waarvan toekenningen

Waarvan in behandeling

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders 
de secretaris, ^____ ^

van Steenbergen, y 
de burgemeester,

:ongh, RA
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