
Beantwoording technische vragen Corona- en Energienoodfonds 

 

1. Vraag van de heer Huisman: wat doen andere gemeentes in de regio voor het 

bestrijden van de energiecrisis? Hebben zij ook vergelijkbare fondsen gevormd? 

 

Antwoord: 

Ja, andere gemeenten hebben ook een vergelijkbaar fonds gevormd om daar waar nodig hulp te 

kunnen bieden. Hieronder een aantal voorbeelden: 

Gemeente Woensdrecht: De gemeente Woensdrecht heeft een reserve Energie Noodfonds verenigingen 

ter grootte van € 100.000,- voor de bestrijding van problemen die ontstaan door de stijgende 

energiekosten bij verenigingen, stichtingen en gebruikers van maatschappelijk vastgoed.  

Gemeente Bergen op Zoom: De gemeente Bergen op Zoom heeft het ‘Doorbraakfonds Hoge 

Energierekening’ opgezet. Dit fonds is voor de doelgroep inwoners welke buiten alle regelingen vallen. 

Zij kunnen tot een maximum van €200 per maand krijgen, voor maximaal 6 maanden.  

Gemeente Zundert: De Gemeente Zundert gaat een noodfonds inrichten voor maatschappelijke 

instellingen en ondernemers welke door de hoge inflatie de rekeningen niet meer kunnen betalen. 

Hiervoor is € 250.000 in de begroting 2023 opgenomen.  

Gemeente Breda: de gemeente Breda heeft een energiepakket opgesteld. Hiervoor is door de 

gemeenteraad € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Vanuit dit pakket worden 

verschillende maatregelen uitgevoerd voor ondernemers, inwoners en maatschappelijke instellingen.   

 

2. Vraag van de heer Huisman: welke ondersteuningsmaatregelen zijn nog beschikbaar in 

het kader van corona?  

 

Antwoord: 

€ 12.000; extra inzet cultuurintermediair (tot en met 2023). Dit is een onderdeel van het 

subsidieplafond Initiatiefsubsidie coronaondersteuning maatschappelijk veld welke is vastgesteld door 

de raad 

Subsidieregeling Stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen; loopt t/m 20 april 2023. 

Dit is onderdeel van het herstelplan vitale horeca Steenbergen. 

 

3. Vraag van mevrouw Van Caam: in welke gemeenschapshuizen vinden de Warme 

Kamers plaats en klopt het dat deze verdwijnt in ’t Cromwiel?  

 

Antwoord: 

In onderstaande tabel staan de gemeenschapshuizen opgenomen, waar de warme kamers te vinden 

zijn. Tevens zijn de dagen vermeld waarop de warme kamers geopend zijn met de desbetreffende 

openingstijden. 

  

Locaties Dagen Tijdstip  

De Stelle, de Heen Dinsdag en donderdag 13.00 – 17.00 uur 

Dorpshuis, Dinteloord Dinsdag, woensdag en 

donderdag 

13.00 – 17.00 uur 

Siemburg, Kruisland Dinsdag en donderdag 13.00 – 17.00 uur 

De Vossenburcht, Nieuw-

Vossemeer 

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur 

’t Cromwiel, Steenbergen Maandag t/m vrijdag 8.00 - 0.00 uur 

De Vaert, Welberg Maandag t/m donderdag Maandag: 10.00 – 12.00 + 19.00 – 22.00 

uur 

Dinsdag: 13.00 – 17.00 + 19.00 – 22.00 



uur 

Woensdag: 13.00 – 17.00 + 19.00 – 22.00 

uur 

Donderdag: 12.00 – 17.00 + 19.00 – 

22.00 uur 

  

De warme kamers zijn in afwachting van de vaststelling van de kadernota over de energiecrisis open 

tot 1 feb. 2023. Ook de warme kamer in ’t Cromwiel is hier onderdeel van en blijft open tot 1 feb. Dit is 

bevestigd door ’t Cromwiel. Het continueren van de pilot is afhankelijk van de resultaten van de 

evaluatie van de warme kamers later deze maand en een positief besluit van uw raad op de 

kadernota.           

                                

4. Vraag van de heer Huisman: in de subsidieregeling is aangegeven dat er € 140.000 

beschikbaar is voor subsidiabele kosten. Wat wordt hieronder verstaan?  

 

Antwoord: 

Onze maatschappelijke instellingen hebben een inschatting gemaakt van de extra kosten voor 

energieverbruik gedurende een jaar. Dat komt uit op bijna. €187.000. Wij stellen een eigen risico voor 

van 25%. Dat betekent dat ca. €140.000 subsidiabel is, de grondslag voor subsidieverlening. Op dit 

bedrag passen we een staffel toe van 90% subsidie over het eerste half jaar, 75% over het derde 

kwartaal en 60% over het vierde kwartaal: 

 

Totaal stijging lasten                                    € 186700 

- 25% eigen risico                                           €  46675  

subsidiabel bedrag                                        € 140025 

 

Om aan de veilige kant te blijven (koude winter, stijging energieprijzen) hebben we in de bijlage een 

bedrag van max. €150.000 genoemd dat deze regeling kan kosten. 

 


