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Wethouder Looijmans is blij met het unanieme besluit van de 
gemeenteraad. Afgelopen maandag gaf de raad groen licht 
aan het plan Aanpak Koopkrachtcrisis, waarmee 1 miljoen 
euro vrij wordt gemaakt voor de ondersteuning van inwoners 
en maatschappelijke organisaties die het op dit moment 
financieel moeilijk hebben; ‘Nu kunnen we in iedere geval de 
ergste nood aanpakken.

Onze maatschappelijke 
organisaties zijn goud waard.
We laten ze niet in de kou staan.
De energietarieven zijn sinds het begin van dit jaar fors gestegen.
Voor een behoorlijk aantal maatschappelijke organisaties in
Geldrop-Mierlo is het onmogelijk om deze stijging in de 
energietarieven zelf op te vangen. Daarom bieden we hulp.

Nu hulp nodig? 
Organisaties die op dit moment 
(voor 1 januari) in acute financiële 
problemen zitten, kunnen 
uiteraard al eerder contact 
opnemen met de gemeente via:
Subsidie Geldrop
subsidie@geldrop-mierlo.nl

 We kijken dan samen naar een 
passende oplossing voor de 
korte termijn.

Gemeenteraad gaat akkoord 
met extra ondersteuning

Voor inwoners en maatschappelijke organisaties

Noodfonds
Dit ‘noodfonds’  is bedoeld voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties die 
vanwege de hoge energieprijzen niet meer rond kunnen komen of in de problemen 
dreigen te raken. Het is nog geen structurele pot met geld. We gaan zien hoe het 
volgend jaar gaat lopen en welke maatregelen er nog van het Rijk gaan volgen.

‘Hulp op Maat’
Het is de bedoeling dat we hulp op maat gaan bieden. Hiervoor gaan we eerst 
in gesprek met onze inwoners die moeite hebben met rondkomen. Zij kunnen 
contact met ons opnemen. Samen bespreken we wat mogelijk is. Zo bekijken we 
samen hoe er nog meer bezuinigd kan worden en of er nog toeslagenregelingen 
zijn waar gebruik van kan worden gemaakt. Mocht er dan nog een tekort zijn, dan 
springen we ook financieel bij. Dus echt hulp op maat. We willen zoveel mogelijk 
mensen helpen. We steken daarom als gemeente extra veel geld en energie in 
deze koopkrachtreparatie. Het is belangrijk dat deze boodschap bij onze inwoners 
binnenkomt. Hulp is mogelijk, maar we moeten dan wel in contact met elkaar komen’

Bent u bestuurder van een maatschappelijke organisatie en heeft uw organisatie te 
kampen met steeds hogere energielasten, maak dan gebruik van onze extra subsidie.
U kunt deze subsidie vanaf 1 januari 2023 aanvragen via onze website:
www.geldrop-mierlo.nl

Subsidieregeling
We zullen als uw organisatie aan de gestelde voorwaarden voldoet, 90% van de 
stijging in het energietarief compenseren. Dit gaat over de periode 1 oktober 2022 tot 
en met 31 maart 2023. Daarna bekijken we of een verlenging van de regeling op dat 
moment noodzakelijk is. 

Vragen?
Voor vragen mogen organisaties contact opnemen met Subsidie Geldrop:
subsidie@geldrop-mierlo.nl

Peter Looijmans
Werk, Inkomen en Armoedebeleid
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De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een energiecrisis. 
Hierdoor zijn de kosten voor onze energie erg hoog.
Ook de prijzen van onze boodschappen zijn hierdoor 
gestegen. Alles wordt kortom duurder. Het kan zijn dat u 
hierdoor ieder maand moeite hebt met het betalen van uw 
vaste lasten. Herkent u deze situatie?
Neem dan contact met ons op.

Moeite met rondkomen?
Maak gebruik van onze
‘Hulp op maat’

Voor inwoners en maatschappelijke organisaties

Hulp op maat
Blijf hiermee niet lopen maar neem contact op met de gemeente! Kom op de 
koffie voor een goed gesprek. Wij bieden u graag een luisterend oor, u staat 
er niet alleen voor! Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken we samen naar uw 
persoonlijke situatie en bieden we hulp op maat.

Maak gebruik van Hulp op maat
Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen met onder meer:

Moeite met 
rondkomen?
Neem contact op met het CMD.
Team toegang: (040) 289 38 99

Iedere werkdag van
09:00 tot 12.30 uur.

De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn:

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 
 
Alleenstaande    € 2.617,-
Alleenstaande ouders   € 3.365,-
Gehuwden of gelijkgesteld   € 3.739,-
 
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
 
Alleenstaande    € 2.911,-
Alleenstaande ouders   € 3.550,-
Gehuwden of gelijkgesteld   € 3.944,-

Voorwaarden tijdelijke 
financiële ondersteuning

Inkomenstabel
Netto inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag)

Uw netto-inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen vermeld in 
de onderstaande tabel.
U moet kunnen aantonen dat de financiële problemen ontstaan zijn
als gevolg van een zeer sterk gestegen energierekening.
Er zijn geen mogelijkheden om uw inkomen te verhogen.

het maken van betalingsafspraken;
het maken van een budgetplan; 
het regelen van een energiecoach om bij u thuis te kijken of er 
energiebesparende mogelijkheden zijn; 
een tijdelijke maandelijkse financiële ondersteuning
(zie ook voorwaarden)
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Bespaar gas door ervoor te zorgen dat de verwarming 
niet zo hard hoeft te werken om de temperatuur in huis 
aangenaam te houden. Verwarm alleen de ruimtes waar 
u bent en houdt de deuren dicht zodat de warmte niet kan 
ontsnappen. Vergeet u dit vaak? Voor een paar euro kunt 
u een deurveer of deurdranger kopen waardoor de deur 
vanzelf dichtgaat. Houd de warmte ook beter vast door:  
 

Veel inwoners merken 
dat de energie-
rekening stijgt.
Omdat niet iedereen zonnepanelen op 
het dak kan leggen of het huis grondig 
kan isoleren, wijzen we u in dit artikel op 
simpele en goedkope manieren om het gas- 
en stroomverbruik omlaag te brengen. 

Ook in de badkamer kunt u gas besparen.  
Door simpelweg minder lang te douchen of minder 
heet water te gebruiken. Voor relatief weinig 
geld kunt u een waterbesparende douchekop 
aanschaffen, waardoor u veel minder water 
verbruikt zonder het echt te merken. Door maar 5 
minuten te douchen bespaart u jaarlijks zo’n
70 euro en een waterbesparende douchekop levert 
u 37 euro per jaar op.  

Zet de temperatuur van uw cv ketel op 60 graden,  
in plaats van op 80 graden. Het water hoeft 
namelijk niet zo heet te worden om uw huis
te verwarmen.  

Ook op uw stroomverbruik kunt u besparen, door 
gloei-of halogeenlampen te vervangen 
door ledlampen.  

• Radiatorfolie te plakken tussen de radiator  
 en de buitenmuur.   
• Een radiatorventilator te plaatsen aan de  
 onderkant van de radiator. Hierdoor is uw huis 
 sneller warm met minder energie. Het plaatsen  
 gaat makkelijk, het enige wat u nodig hebt zijn 
  magneetjes.  
• Tochtstrips te gebruiken om naden en  
 kieren te dichten.  
• Door alleen de ruimtes te verwarmen waar u bent, 
 kunt u elk jaar zo’n 370 euro besparen.  
• Met tochtstrips bespaart u jaarlijks 90 euro. 

Energiebesparen doet u zo
Zelf al aan de slag met energiebesparen? 

Ondersteuning voor 
huishoudens met 
laag inkomen 
Als extra ondersteuning voor 
huishoudens met een laag inkomen is 
het project ‘Verminderen Energielasten’ 
gestart. Bespaarcoaches van het 
EnergieHuis Slim Wonen komen thuis 
bij uw langs om samen met u te kijken 
wat u het best kunt doen om energie te 
besparen.  Zij nemen een aantal kleine 
energie-besparende maatregelen mee 
die als u dat wilt gelijk aangebracht 
kunnen worden. 

Een bezoek van de bespaarcoaches is gratis voor 
huurders en woningeigenaren met een laag inkomen. 
Wilt u zich hiervoor aanmelden?  
Gebruik het formulier op de website:  
www.geldrop-mierlo.nl/verminderen-energielasten


