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Deadline
Behandeling in College op 20 december 2022 zodat de regeling per 1-1-2023 van kracht kan 
worden.

Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
In Raadsvoorstel 2022-0175308 Crisis- en Herstelfonds zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp 
toegelicht. In dat voorstel is ook aangekondigd dat het college de nadere regels (subsidieregeling) 
via een raadsinformatiebrief aan de raad zou sturen. Daarnaast is aangekondigd dat voor 
coronagerelateerde inzet van het fonds de bestaande regels worden verlengd en dat het college dit 
via deze raadsinformatiebrief zou delen.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De raad heeft op 29 november 2022 ingestemd met de inrichting van Crisis- en herstelfonds en de 
doelen van dat fonds. In het betreffende raadsvoorstel is aangekondigd dat maatschappelijke 
partners een beroep kunnen doen op de middelen in het crisis- en herstelfonds. Daartoe is een 
subsidieregeling Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-
maatschappelijk functie gemeente Dordrecht opgesteld. Deze regeling is op 20 december 2022 
door het college vastgesteld. Via deze Raadsinformatiebrief informeert het college de raad over 
deze subsidieregeling. 

Wat is de te delen informatie?
Het verlengen van de coronagerelateerde inzet van het Crisis- en Herstelfonds en het vaststellen 
van de subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-
maatschappelijke functie gemeente Dordrecht. Met deze regelingen kunnen maatschappelijke 
partners een beroep doen op de middelen van het Crisis- en Herstelfonds.

Verder is in het raadsvoorstel aangekondigd dat het college voor coronagerelateerde inzet van het 
Crisis en herstelfonds de bestaande regels voor Corona-gerelateerde steun zal verlengen. Het 
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college heeft op 20 december 2022 ingestemd met deze verlenging. De betreffende regeling treft u 
aan als bijlage bij deze Raadsinformatiebrief.  

Met de informatie over deze regelingen gaat het college er ook vanuit dat vragen van de raad over 
inzet van de middelen in het fonds zijn beantwoord. Het college kan gezien het karakter van het 
fonds niet op voorhand aangeven aan welke activiteiten de middelen zullen worden besteed. Met 
de publicatie van de regelingen is de raad wel geïnformeerd over de kaders waarbinnen deze 
middelen zullen worden besteed. 

Culturele instellingen zoals Bibelot, Kunstmin kunnen voor gestegen kosten (anders dan energie) 
een beroep doen op bij gemeente gekregen rijksmiddelen ondersteuning lokale culturele 
infrastructuur.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na collegebesluit wordt de raad geïnformeerd door middel van de Raadsinformatiebrief. Vervolgens 
wordt er een persbericht opgesteld en zal de doelgroep actief worden geïnformeerd. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De kosten zullen volledig te laste gebracht worden aan het Crisis- en Herstelfonds.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Crisis- en herstelfonds - Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsvoorstel crisisfonds 2022-0175308
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