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Aantal uitgekeerd tov ingeschatte doelgroep

593 1200 

7
Totaal ingediende aanvragen

3
Totaal beoordeelde aanvragen

€ 28.786
Totaal uitgekeerd bedrag

1470 

Aantal uitgekeerd tov ingeschatte doelgroep

201

0
Totaal ingediende aanvragen

0
Totaal beoordeelde aanvragen

€ 0
Totaal uitgekeerd bedrag

22
Totaal ingediende aanvragen

12
Totaal beoordeelde aanvragen

€ 10.400
Totaal uitgekeerd bedrag

€ 10.000.000
Totaal beschikbaar

€ 996.686
Totaal uitgekeerd bedrag

€ 9.003.314
Totaal nog beschikbaar

 Uitvoering energietoeslag totaal (tot 150 %)

Energietoeslag

€ 186.600

Totaaloverzicht Uitgaven Koopkrachtfonds

Uitgekeerd bedrag:

Subsidieregelingen

856Openstaande aanvragen:Toegekende aanvragen: 8046

Uitgekeerd bedrag: € 770.900120-130 energiet…

130-150 energietoeslag

Maatwerkre
geling

Subsid
ie energiebesparende maatregelen

Reserve
ring 1 miljo

en

Compensatieregeling energiekoste
n

Subsid
ie energiebesparende maatregelen

Energie-armoede harde ka
nt

Uitvo
eringsko

ste
n

Nader te
 beste

mmen

€ 0,77M

€ 0,19M

€ 0,01M € 0,03M

Inwoners Ondernemers Maatschappelijke organisaties Overig



Maatregel
 

Toelichting

Inwoners
120-130 energietoeslag
130-150 energietoeslag
Maatwerkregeling

Ondernemers
Subsidie energiebesparende maatregelen
Reservering 1 miljoen

Maatschappelijke organisaties
Compensatieregeling energiekosten
Subsidie energiebesparende maatregelen

Overig
Energie-armoede harde kant
Uitvoeringskosten
Nader te bestemmen

 
Als gemeente verhogen we de inkomensgrens om in 2022 in aanmerking te komen voor een energietoeslag van € 1.300 naar 130% van het sociaal minimum.
Inwoners met een inkomen tussen 130% en 150% van het sociaal minimum kunnen in 2022 een toeslag van € 1.000 of € 700 aanvragen wanneer zij een variabel energiecontract hebben.
Vanaf 2023 ondersteunen wij inwoners die ondanks alle maatregelen, waaronder het landelijke prijsplafond, door een hoge energierekening in de problemen komen. Dit gebeurt op basis van
maatwerk.
 
Ondernemers kunnen aanspraak maken op een bedrag van maximaal € 1.000 voor het uitvoeren van een energiescan of kleinschalige energiebesparende maatregelen.
Samen met een ondernemersklankbord komen wij begin 2023 tot aanvullende maatregelen die ondernemers in deze moeilijke tijd moeten ondersteunen. Uitgaven zullen pas tegen einde Q1
2023 plaatsvinden.
 
Wij compenseren maatschappelijke organisaties die door de hoge energiekosten deze winter hun activiteiten niet op de gebruikelijke wijze kunnen uitvoeren.
Maatschappelijke organisaties kunnen aanspraak maken op een bedrag van maximaal € 1.000 voor het uitvoeren van een energiescan of kleinschalige energiebesparende maatregelen.
 
Wij starten met het verduurzamen van koopwoningen van inwoners met een lager inkomen. Dit zal starten vanaf medio 2023.
Om de maatregelen uit te kunnen voeren, is ook extra inzet en organisatie nodig. Hiervoor zijn uitvoeringskosten geraamd, die nog administratief verwerkt moeten worden.
Een deel van de € 10 miljoen heeft nog geen bestemming gekregen. Hiervoor worden nog voorstellen uitgewerkt.

Koopkrachtfonds: Toelichting
Toelichting Monitor Koopkrachtfonds
Deze monitor geeft inzicht in de bestedingen die zijn gedaan vanuit het Koopkrachtfonds. 

Totaaloverzicht Uitgaven Koopkrachtfonds
In de grafiek aan de linkerzijde is opgenomen welke maatregelen worden gefinancierd vanuit het fonds, en welke bedragen hiervan inmiddels zijn uitgegeven. Onder de grafiek is daarnaast opgenomen welk totaal bedrag is uitgegeven en 
welk bedrag nog resteert. De gegevens aan de rechterzijde geven voor een aantal maatregelen nog nadere informatie.

Energietoeslag
Over de energietoeslag bevat de monitor allereerst het aantal totaal ‘toegekende aanvragen’. Hierbij gaat het om het aantal toekenningen voor alle doelgroepen die in aanmerking komen voor de energietoeslag. Dit aantal is dus inclusief de 
‘landelijke’ energietoeslag die huishoudens tot 120% van het sociaal minimum ontvangen, die gefinancierd wordt vanuit middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Naast dit getal is het aantal ‘openstaande aanvragen’ opgenomen. 
Dit zijn alle aanvragen die de komende weken nog vanuit de gemeente beoordeeld moeten worden.  Onder de koppen ‘Energietoeslag 120-130%’ en ‘Energietoeslag 130-150%’ is het aantal toegekende energietoeslagen opgenomen voor 
de groep met een inkomen tussen enerzijds 120 en 130% van het sociaal minimum en anderzijds 130 en 150% van het sociaal minimum. Dit aantal is afgezet tegen de verwachte totale omvang van de doelgroep. De openstaande aanvragen 
zullen overigens ook (vrijwel geheel) in deze doelgroep vallen. Onder de cirkeldiagram is het totaalbedrag dat in het kader van deze maatregel is uitgegeven opgenomen. 

Subsidieregelingen
Voor de verschillende subsidieregelingen zijn in het blok rechtsonder de basisgegevens opgenomen. Het gaat om de regelingen ‘Energiebesparende maatregelen’ (voor ondernemers en voor maatschappelijke organisaties) en 
‘Compensatieregeling energiekosten’. Het gaat hier om het aantal aanvragen dat is ontvangen, het aantal aanvragen dat is beoordeeld, en het bedrag dat inmiddels in totaal is uitgekeerd. 

Toelichting Maatregelen Koopkrachtfonds


