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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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datum : 4 oktober 2022 ons kenmerk : 22UIT03847 
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : Artikel 42-vraag energieprijzen  
 
 

     

Geachte heer Coppens, beste Gerrit, 

 

 

In uw brief, bij ons binnengekomen op 9 september, stelt u namens de fractie van 

Senioren Veldhoven een aantal vragen over de energieprijzen. Hieronder 

beantwoorden wij uw vragen. Vraag 1 en vraag 3 zijn samengevoegd. 

 

1. en 3. Heeft college zicht op of er in Veldhoven verenigingen of wijkcentra 

zijn met variabele contracten en/of vaste contracten die op korte termijn 

aflopen? 

Wij hebben geen volledig beeld van de soorten energiecontracten welke door 

verenigingen en wijkcentra zijn afgesloten en of deze contracten op korte termijn 

aflopen.  

 

Ondanks het feit dat het onderwerp erg actueel is, hebben ons tot op heden maar 

beperkte signalen bereikt van verenigingen of wijkcentra die als gevolg van de hoge 

energieprijzen financieel in de problemen (dreigen te) komen. Om ons inzicht hierover 

te vergroten, agenderen wij dit onderwerp vanaf heden in de structurele overleggen 

die wij met de (sport)verenigingen en wijkcentra hebben. 

 

2. Ziet het college mogelijkheden om verenigingen die door de huidige 

energiecrisis in de problemen komen te ondersteunen? 

Mocht op enig moment blijken dat er verenigingen of wijkcentra zijn waarvan het 

bestaansrecht in gevaar dreigt te komen als gevolg van de hogere energieprijzen, dan 

zal op dat moment bekeken dienen te worden of en op welke wijze een helpende hand 

kan worden geboden. Dat kan echter niet op basis van de verordening/ 

subsidieregelingen waarbij subsidie wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan 

een vitale samenleving of goed leef- en woonklimaat. In een voorkomend geval kan 

echter maatwerk wellicht wel uitkomst bieden. Mocht dit probleem zich breder 

manifesteren dan moet gedacht worden aan een generieke oplossing. Insteek is dat 

wij de verenigingen hierbij niet aan hun lot overlaten. Daarbij past wel de 

kanttekening dat, anders dan bij corona, vanuit het rijk tot op heden hiervoor geen 

middelen zijn geoormerkt. 
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Wij gaan ervan uit dat wij u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

gemeentesecretaris/algemeen directeur burgemeester  


