
Verduurzamings
maatregelen:
Bespaar op uw 
energie rekening!

voor inwoners, ondernemers, 
verenigingen, dorps- en 
buurthuizen. Kortom: voor 
iedereen die dit nodig heeft

Overzicht regelingen en 
maatregelen ter onder steuning 
bij (energie) armoede

Regelingen 
bij armoede
Wacht niet te 
lang!

Regelingen voor 
ondernemers 
met energie-
armoede



Cadeaubon
De gemeente geeft u in samen-
werking met Regionaal Energieloket 
een gratis cadeaubon t.w.v. €70 voor 
energiebesparende producten. U kunt 
de cadeaubon inwisselen bij deel-
nemende webshops of winkels bij 
u in de buurt. De actie geldt nog 
tot 31 december 2022, er is nog 
een beperkt aantal cadeaubonnen 
beschikbaar en op = op.

 088-525 41 10
  vragen@regionaalenergieloket.nl
  regionaalenergieloket.nl/voorst/

cadeaubon

Groene bon: tegoed om 
energie te besparen
Er is financiële hulp in de vorm van 
een ‘groene bon’ mogelijk voor 
inwoners die energie willen besparen. 
Bijvoorbeeld huurders die energie 
slurpende apparaten willen vervangen. 
En woning eigenaren die hun huis willen 
isoleren. 

 Marije de Haan 0571-27 93 70
  energiebesparen@voorst.nl
  voorst.groenebon.nl

Energiecoaches
Op uitnodiging kan een energiecoach 
van energiecoöperatie EnergieRijk 
Voorst bij u thuis komen om samen 
met u uw energiewensen en financiële 
mogelijkheden te inventariseren. 

 085-732 69 89
  info@energierijkvoorst.nl
  energierijkvoorst.nl/energiecoach/

afspraak-met-wooncoach 

Digitaal Energieloket
Gemeente Voorst heeft een digitaal 
energieloket met informatie over het 
verduurzamen van uw woning. Hier 
staan ook de actuele, lokale acties.

 088-525 41 10
  vragen@regionaalenergieloket.nl
 regionaalenergieloket.nl/voorst

50 Bespaartips
Bespaar op uw energierekening met 
eenvoudige tips. Kijk voor de 50 
bespaartips onderaan de volgende 
webpagina van het Regionaal Energie-
loket.

  regionaalenergieloket.nl/voorst/
energiebesparen

Verduurzamings maatregelen:
Bespaar op uw energierekening!
In deze tijd met de flink stijgende 
energiekosten loont het om te kijken 
hoe u uw huis meer duurzaam kunt 
maken. Bijvoorbeeld door de verwarming 
lager in te stellen of het vervangen van 
apparaten die heel veel energie gebruiken. 
En woningeigenaren kunnen ook aan de 
slag met isolatie, zonnepanelen of een 
warmtepomp.

Het uitvoeren van deze duurzaamheids-
maatregelen is soms een flinke investering 
en daarom niet voor iedereen haalbaar. 
Gelukkig zijn er verschillende regelingen 
waarmee u toch duurzame maatregelen 
kunt nemen om energie te besparen.

We hebben de verschillende regelingen voor 
u op een rijtje gezet. Ik vraag u om hier 
even serieus naar te kijken. Investeren in 
duurzaamheidsmaatregelen loont! Zelfs als 
u nu enkele kleine aanpassingen doet kunt u 
daarmee al snel geld op uw energierekening 
besparen.

Bert Visser
wethouder

Alge mene 
rege lingen 
voor ieder

een

Rege
lingen voor 

eigenaren van 
een koop

woning

“Er zijn verschil
lende regelingen 

waarmee u toch duur
zame maatregelen kunt 
nemen om energie te 

besparen.”

Bert Visser, wethouder

HuisScan
Met de gratis HuisScan ziet u in 
2 minuten of u veel geld per jaar kunt 
besparen op uw energierekening. 
Voorkom onnodig hoge maandlasten, 
doe de HuisScan en start vandaag 
nog met besparen. 

 088-525 41 10 
  vragen@regionaalenergieloket.nl
  huisscan.regionaalenergieloket.nl

 

Energieadvies
Energieadviseur Anneke Idzinga, 
kijkt graag met u mee naar de 
energiebesparingsmogelijkheden 
in uw woning. Anneke helpt ook 
graag bij het energie neutraal en/of 
aardgasvrij maken van uw woning.

 Anneke Idzinga 0571-27 93 70
  duurzaam@voorst.nl

“ Investeren 
in duur
zaamheids
maatrege
len loont!”

Bert Visser

wethouder
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Zonne panelen
Met gratis advies kunnen wij u helpen 
om een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden voor zonnepanelen.

  Erwin Pannekoek  
06-25 44 24 76

  e.pannekoek@voorst.nl
 

Sport NL Groen
Een onafhankelijke, online tool 
waarbij alle onderdelen van 
verduurzaming samenkomen. Sport 
NL Groen helpt de sportsector op 
weg door samenwerkingen met 
aangesloten fabrikanten en banken 
en gratis advies trajecten door 
energiecoaches.  

 055-355 51 99 
  sportnlgroen.nl

BOSA subsidie
Subsidie voor bouw en onderhoud 
van sport accommodaties. Dienst 
Uitvoering subsidie aan Instellingen 

 070-340 55 66 
  dus-i.nl/subsidies/stimulering-

bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties

Klimaatklaar Gelderland 
Energieadvies voor maatschappe-
lijke organisaties. Ook advies over de 
financiële regelingen. 

 Jelleke Bosma 0571-27 93 50 
  duurzaam@voorst.nl

Gemeentelijke lening 
voor duurzame 
maatregelen

 Ali den Boer 0571-27 98 08 
  duurzaam@voorst.nl
  voorst.nl/stimuleringsl ening

Subsidie voor duurzaam
heidsinitiatieven in de 
gemeente Voorst

 Waldo Ogg 0571-27 93 46 
  w.ogg@voorst.nl
  lokaleregelgeving.overheid.nl/

CVDR678704/1

Analyse op het 
energieverbruik

  Erwin Pannekoek 06-25 44 24 76
  e.pannekoek@voorst.nl 

Subsidie gemeenschaps
voorziening
Extra subsidie voor aanpassing van 
gemeenschaps voorzieningen in de 
provincie Gelderland

 026-359 99 99  
  gelderland.nl/subsidies/

leefbaarheid-aanpassingen-
gemeenschapsvoorziening

Komt u er 
niet uit?
Komt u er niet uit, heeft u 
vragen en wilt u iemand 
van de gemeente spreken? 
Neem dan contact op met:

Marije de Haan
 0571-27 93 70
  m.dehaan@voorst.nl

Jelleke Bosma
 0571-27 93 50
  j.bosma@voorst.nl

Ervaringen van dorps
genoten: duurzame hui
zenroute
Op duurzamehuizenroute.nl kunt u 
zien wat andere woningeigenaren 
in de gemeente Voorst al aan hun 
woning hebben gedaan en wat hun 
ervaringen zijn. U kunt ook eventueel 
een afspraak met hen maken.

 0571- 27 93 50 
  duurzaam@voorst.nl 
  duurzamehuizenroute.nl

 

Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energie besparing
Bent u eigenaar van een 
koopwoning en is deze woning uw 
hoofdverblijf? Gaat u aan de slag 
met energiebesparende maatregelen, 
zoals isolatie of een warmtepomp? 
Dan kunt u gebruik maken van de 
Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). 

 RVO 088-042 47 47
  rvo.nl/subsidies-financiering/

isde/woningeigenaren/
isolatiemaatregelen

 

Lening: Toekomst 
bestendig Wonen
Met deze lening kunt u gebruik 
maken van een lening met een 
lage rente voor het toepassen 
van duurzaamheidsmaatregelen, 
bijvoorbeeld isolerend dubbelglas, 
zonnepanelen of een warmtepomp. 
De lening is ook voor het levensloop 
bestendig maken van de woning 
(bijvoorbeeld alles gelijkvloers 
maken).

 Ali den Boer 0571-27 98 08 
  duurzaam@voorst.nl
  voorst.nl/stimuleringslening

Subsidies of leningen
Voor overige leningen, subsidies 
en belasting voordelen, kunt u 
contact opnemen met het regionaal 
energieloket.

 088-525 41 10
  vragen@regionaalenergieloket.nl
  regionaal energieloket.nl/voorst/

subsidies

Digitaal Energieloket 
voor VvE’s
Voor VvE’s is er een speciaal 
digitaal loket. Als eigenaar van 
een woning in een gedeeld pand, 
kunt u niet alleen energie besparen 
in uw eigen huis, maar ook in de 
gemeenschappelijke ruimten. Op 
het digitale energieloket staat 
onder andere een stappenplan om 
energie te besparen. 

 088-525 41 10
  vragen@energieloket.nl
  vve.regionaalenergieloket.nl/

voorst

Rege lingen 
voor stichtin
gen en vereni

gingen

“Zelfs als u 
nu enkele klei

ne aanpassingen 
doet kunt u daarmee 

al snel geld op uw 
energierekening be

sparen.”

Bert Visser, wethouder
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Veel mensen hebben moeite om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen. Ook in onze gemeente 
hebben steeds meer inwoners met een laag inkomen 
geldproblemen. Zeker in deze tijd. De boodschappen 
en energie zijn flink duurder geworden. De huur en 
de hypotheekkosten voor de woning zijn gestegen en 
ook de zorg is duur. Hierdoor blijft er vaak te weinig 
geld over voor bijvoorbeeld kleding of sporten.

Er zijn regelingen die hulp bieden voor inwoners 
met een laag inkomen. We hebben ze voor u op 
een rij gezet. Zo heeft u een mooi overzicht van 
mogelijkheden die kunnen helpen om te voorkomen 
dat uw problemen groter worden. Heeft u schulden 
of komt u er zelf niet uit? Aarzel dan niet en neem 
contact op met maatschappelijke ondersteuning van 
de gemeente. Ik begrijp dat u het misschien lastig 
vindt om over uw schulden te praten of om hulp te 
vragen. Toch wil ik u op het hart drukken om niet 
te wachten maar juist snel contact op te nemen. De 
gemeente en haar hulpverleners helpen u graag naar 
een oplossing!

Peter Wormskamp
wethouder

Heeft u geldproblemen? Of maakt u zich zorgen over uw 
financiële situatie? Wacht dan niet met hulp vragen en 
voorkom dat uw problemen erger worden. Heeft u grote 
schulden? Ook voor u is er hulp. Neem contact op met de 
hierna vermelde hulpverleners. Zij onderzoeken graag 
samen met u hoe u de geldproblemen kunt oplossen.

Waar heeft u recht op? Vraag 
om een Voorzieningencheck
Wilt u weten of u recht heeft op extra geld? 
Dit kan met de Voorzieningencheck van 
Stichting Mens en Welzijn. De sociaalraads-
lieden weten waar u recht op heeft. Ook 
weten ze hoe het geregeld kan worden. Zo 
loopt u geen geld mis. 

  0571-27 90 90  
elke werkdag, behalve op woensdag- 
en vrijdagmiddag

  sociaal raadslieden@ 
mens enwelzijn.nl

  mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/
praktische-ondersteuning

 

Sociaalraadslieden en 
Formulierenbrigade
Voor vragen over regelingen, 
energietoeslagen en administratie.

  0571-27 90 90  
elke werkdag, behalve op woensdag- 
en vrijdagmiddag

  sociaal raadslieden@ 
mens enwelzijn.nl

  mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/
praktische-ondersteuning

Inloopspreekuur voor vragen 
over werk en inkomen
Voor vragen over inkomen (bijstand, 
bijzondere bijstand) en werk.
Tussen 9.00-11.00 uur elke 
woensdagochtend in het gemeentehuis in 
Twello.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering)

  werkeninkomen@voorst.nl
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-

inkomen

Budgetcoaching en 
schuldhulpverlening
Voor vragen bij geldproblemen en schulden.

  0571-27 99 11 (vraag naar Marjan de 
Wilde of Karin Peters)

  m.dewilde@stimenz.nl  
k.peters@stimenz.nl

Hulp bij financiële problemen 
voor kleine ondernemers
Voor vragen over geldproblemen, schulden 
en bijstand voor zelfstandigen. 

  14 055 (vraag naar Team Bbz, 
Apeldoorn)

  gros@apeldoorn.nl
  hetgros.nl

Regelingen 
bij armoede
Wacht niet te 
lang!

Hulp 
vragen

Waar 
kunt u hulp 

krijgen?

Zelf online informatie 
zoeken
Doe een anonieme geldtest

  Geldfit.nl

Bereken uw recht
Doe een test en ontvang een lijst 
met de landelijke regelingen.

  Nibud.nl

“ Ik wil u op het hart 
drukken om niet 
te wachten maar 
juist snel contact 
op te nemen. De 
gemeente en haar 
hulpverleners 
helpen u graag naar 
een oplossing!”

Peter Wormskamp

wethouder

http://mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/praktische-ondersteuning
http://mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/praktische-ondersteuning
http://mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/praktische-ondersteuning
http://mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/praktische-ondersteuning
http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen
http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen
http://hetgros.nl
http://Geldfit.nl
http://Nibud.nl


Tabel inkomensgrenzen 2023

Leefsituatie Leeftijd Netto-inkomen 
exclusief 
vakantiegeld

Alleenstaande en 
alleenstaande ouder met 
kinderen tot 18 jaar

Van 21 tot 
AOW-leeftijd

 € 1.420,-

Alleenstaande en 
alleenstaande ouder met 
kinderen tot 18 jaar

Vanaf AOW-
leeftijd

 € 1.580,-

Gehuwd/ samenwonend Van 21 tot 
AOW-leeftijd

 € 2.028,-

Gehuwd/ samenwonend Vanaf AOW-
leeftijd

 € 2.146,-

Als u naast uw AOW ook pensioen ontvangt, telt een 
klein bedrag van dit pensioen niet mee als inkomen. 
Dit heet de pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande 
gaat het om een bedrag van € 25,15 en voor gehuwden/
samenwonenden gaat het om € 50,30. Bij een aanvraag vult 
u het volledige bedrag van uw pensioen in en de gemeente 
zorgt voor de verrekening.

Bij de energietoeslag telt uw vermogen niet mee bij uw 
inkomen. Uw vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een 
eigen woning, een auto of aandelen. 

Algemene bijstand: 
inkomen
Heeft u geen werk of een andere 
uitkering? Heeft u te weinig geld 
om van rond te komen? Neem 
contact op met het team inkomen 
en bedrijfsvoering om te kijken of 
u recht heeft op een bijstandsuit-
kering. 

  0571-27 99 11  
(vraag naar team inkomen en 
bedrijfsvoering)

 werkeninkomen@voorst.nl
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/

werk-en-inkomen
 

Bijzondere bijstand: 
noodzakelijke kosten
 ■ Heeft u een inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm (zie tabel)? 
Heeft u te weinig geld om de 
noodzakelijke kosten te betalen? 
Misschien heeft u dan recht op 
bijzondere bijstand voor bijvoor-
beeld maaltijdvoorziening, hoge 
reiskosten, bewindvoering of 
rechtshulp. Het gaat om bijzon-
dere kosten, dat wil zeggen dat 
het geen kosten zijn die bij uw 
gewone uitgaven horen.

 ■ Heeft u een inkomen tussen 125% 
en 200% van de bijstandsnorm: 
dan ontvangt u misschien een 
deel van de bijzondere bijstand. 
Heeft u een inkomen boven 
200% van de bijstandsnorm? Dan 
is er geen bijzondere bijstand 
meer mogelijk. 

Let op: Heeft u extra hoge 
energiekosten vanwege een ziekte? 
Misschien kunt u dan naast de 
energietoeslag ook bijzondere 
bijstand voor energiekosten 
ontvangen.

  0571-27 99 11 (kies optie 1 in 
het keuzemenu) tussen 8.30-
12.30 uur

  info@mnvoorst.nl
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/

zorg/mnvoorst

Overzicht 
van regelin

gen

Minimabeleid: naar de 
sportclub of de kapotte 
wasmachine vervangen
 ■ Heeft u een inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm? Misschien 
heeft u dan recht op een bijdrage 
wanneer bijvoorbeeld uw bankstel, 
wasmachine of koelkast kapot is. 

 ■ Misschien heeft u ook recht op een 
bijdrage om lid te worden van de 
bibliotheek, een zangkoor of een 
sportclub.
  0571-27 99 11 (kies optie 1 in het 

keuzemenu) tussen 8.30-12.30 uur
  info@mnvoorst.nl
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/zorg/

mnvoorst

Energiekosten
 ■ Heeft u in 2022 een inkomen tot 
125% van de bijstandsnorm (zie 
tabel)? En voldoet u aan de andere 
voorwaarden? Dan heeft u recht op 
de energietoeslag in 2022.

 ■ Heeft u in 2023 een inkomen tot 
125% van de bijstandsnorm (zie 
tabel)? En voldoet u aan de andere 
voorwaarden? Dan heeft u recht op 
de energietoeslag in 2023.

Let op: Heeft u eigen vermogen? Ook 
dan kunt u de toeslag aanvragen.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering).

  werkeninkomen@voorst.nl
  voorst.nl/energietoeslag

Energie besparen
Er is financiële hulp mogelijk voor 
inwoners die energie willen besparen 
maar niet zoveel geld hebben. 
Bijvoorbeeld huurders die energie 
slurpende apparaten willen vervangen. 
En woningeigenaren die hun huis willen 
isoleren. 

  energiebesparen@voorst.nl
  voorst.groenebon.nl

Voor inwoners die het financieel niet 
breed hebben zijn er verschil lende 
regelingen waar ze gebruik van 
kunnen maken. In de tabel hierboven 
ziet u de toelichting op ‘een inkomen 
tot 125% van de bijstandsnorm’.

“De huur en 
de hypotheek

kosten voor de woning 
zijn gestegen en ook de 

zorg is duur. Hierdoor blijft 
er vaak te weinig geld over 
voor bijvoorbeeld kleding 

of sporten.”

Peter Wormskamp

wethouder
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Woonkostentoeslag
Tijdelijke financiële bijstand voor 
inwoners die door sterk dalende 
inkomsten vanwege bijvoorbeeld 
werkloosheid, ziekte of echtscheiding 
hun huur of hypotheekkosten niet 
kunnen betalen. Aanvragen bij de 
gemeente Voorst.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering)

  werkeninkomen@voorst.nl 
  voorst.nl/zorg-welzijn-

werk/werk-en-inkomen/
woonkostentoeslag-aanvragen

Individuele 
inkomenstoeslag 
Toeslag voor inwoners die langdurig 
leven van een inkomen op bijstands-
niveau. Aanvragen bij de gemeente 
Voorst.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering)

  werkeninkomen@voorst.nl 
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/

werk-en-inkomen/individuele-
inkomenstoeslag-aanvragen

Studietoeslag
Toeslag voor studenten die om 
medische redenen niet kunnen 
bijverdienen naast hun studie. 
Aanvragen bij de gemeente Voorst.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering)

  werkeninkomen@voorst.nl 
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/

werk-en-inkomen/individuele-
studietoeslag

Kleding
Heeft u niet genoeg geld om kleding 
te kopen? Maak dan gebruik van de 
Kledingbank Voorst. Een verwijzer 
moet u aanmelden bij de Kledingbank. 
Een verwijzer is bijvoorbeeld school, 
de huisarts, Stimenz, een hulpverlener, 
de kerk of een uitkerende instantie. 

  06-13 98 60 76  
(op maandag en woensdag  
tussen 10.00-16.00 uur)

  afspraken@kledingbankvoorst.nl
  kledingbankvoorst.nl

Zorg
Heeft u een inkomen tot 125% van de 
bijstandsnorm (zie tabel)? Dan is de 
Gemeentepolis 2023 misschien iets 
voor u. Het wettelijk eigen risico is 
100% meeverzekerd. Er zijn goede 
vergoedingen voor bijvoorbeeld 
fysiotherapie en tandartskosten. 

  0571-27 99 11
  werkeninkomen@voorst.nl
  gezondverzekerd.nl/voorst

Voeding
Heeft u niet genoeg geld om 
boodschappen te doen? Maak dan 
gebruik van de Voedselbank Deventer. 
De Voedselbank berekent eerst 
hoeveel geld u kunt uitgeven. Zo 
bepalen zij of u recht heeft op de 
hulp.

  06-45 65 72 39
  aanvraag@voedselbank deventer.nl

Of meld u aan via: 
  0571-27 99 11
  m.dewilde@stimenz.nl  

k.peters@stimenz.nl 
  voedselbankdeventer.nl

Kinderen en jongeren
Heeft u een inkomen tot 125% van 
de bijstandsnorm (zie tabel)? En 
heeft u kinderen jonger dan 18 
jaar? Misschien heeft u dan recht op 
een bijdrage. Doe een aanvraag bij 
Stichting Leergeld en Jeugdfonds 
Sport en Cultuur.

Stichting Leergeld 
ApeldoornVoorst
Dit fonds geeft vergoedingen
Voor schoolkosten, aanschaf van een
laptop (Chromebook) of een fiets. 
Daarnaast is er een bijdrage van €100 
per jaar voor cultuur en welzijn (o.a. 
scouting, dans en muziek).

  085-04 71 774 (elke werkdag 
tussen 8.30–17.00 uur)

  info@leergeldapeldoornvoorst.nl
  leergeld.nl/apeldoornvoorst

 Jeugdfonds Sport en Cultuur
Dit fonds heeft vergoedingen voor 
sport, zwemlessen en sportkleding.

  Robert Horstink 0571-27 99 11
  r.horstink@voorst.nl
  jeugdfondssportencultuur.nl

Er zijn nog 
veel andere 
regelingen

“Heeft 
u schulden 

of komt u er zelf 
niet uit? Aarzel 

dan niet en neem 
contact op!”

Peter Wormskamp

wethouder

http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/woonkostentoeslag-aanvragen
http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/woonkostentoeslag-aanvragen
http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/woonkostentoeslag-aanvragen
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-studietoeslag#search=studietoeslag
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-studietoeslag#search=studietoeslag
https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen/individuele-studietoeslag#search=studietoeslag
http://kledingbankvoorst.nl
http://gezondverzekerd.nl/voorst
http://aanvraag@voedselbank-deventer.nl
http://voedselbankdeventer.nl
http://leergeld.nl/apeldoornvoorst
http://jeugdfondssportencultuur.nl


Heeft u acute 
financiële nood? Of 
komt u er niet uit?
Heeft u acute financiële nood? Neem dan contact 
op met de gemeente Voorst. De gemeente 
helpt u graag verder en kijkt of er ’maatwerk’ 
mogelijk is. Ook kan er in uitzonderlijke 
situaties geld uit een fonds gevraagd worden. 

  0571-27 99 11 (kies optie 1 in het 
keuzemenu) tussen 8.30-12.30 uur,  
na 12.30 uur krijgt u het Klant Contact 
Centrum aan de lijn.

 info@mnvoorst.nl
  voorst.nl/zorg-welzijn-werk/zorg/mnvoorst

Ook ondernemers hebben te maken met hogere 
lasten. De energiekosten, personeelskosten, en de 
prijzen voor producten en grondstoffen worden 
steeds duurder. Het is logisch dat dit gevolgen 
heeft voor uw bedrijf of zaak. Er moet steeds 
meer omzet gemaakt worden om een stabiele 
winstmarge te behouden.

We hebben voor u een overzicht gemaakt 
waarmee u financiële steun, advies of 
administratieve hulp kunt krijgen. Een duidelijk 
overzicht waarin staat om wat voor een regeling 
het gaat, wie voor de regeling in aanmerking 
komen en waar u meer informatie kunt 
vinden. Heeft u vragen over de regeling? Bij de 
contactinformatie staat wie u kunt bellen of 
e-mailen voor meer informatie.

Ligt u ’s nachts wakker omdat u zich zorgen 
maakt over alle rekeningen die betaald moeten 
worden? Of heeft u stress door (grote) schulden? 
Blijf hier niet mee rondlopen. Ik vraag u om dan 
zo snel mogelijk contact op te nemen met onze 
contactpersoon voor bedrijven Ellen Dijkman 
via 0571-27 93 76, e.dijkman@voorst.nl of met 
onze contactpersoon voor toerisme, recreatie en 
horeca Shavonne Korlaar, s.korlaar@voorst.nl, 
06-52 66 43 38.

Rosmarijn Boender
wethouder

Regelingen voor 
ondernemers met 
energiearmoede

“We 
hebben voor 

u een overzicht 
gemaakt waarmee u 
financiële steun, ad

vies of administratieve 
hulp kunt krijgen.“

Rosmarijn Boender

wethouder

Tegemoetkoming 
Energiekostenregeling 
(TEK)
Gaat minimaal 7 procent van uw omzet 
naar energiekosten, dan komt u vanaf 
1 november 2022 in aanmerking voor 
de Tegemoetkoming Energiekosten-
regeling (TEK). Via deze regeling 
krijgt u een deel van het bedrag dat u 
meer bent gaan betalen voor energie 
teruggestort. Het bedrag waar u recht 
op hebt wordt berekend aan de hand 
van een drempelprijs van €1,19 per m3 
gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Moet 
u volgens uw energiecontract meer 
dan deze bedragen betalen? Dan krijgt 
u hier 50 procent van terug, tot een 
maximumbedrag van €160.000.

  Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) 088-042 42 42

 
Alle financiële regelingen
Kijk voor alle financiële regelingen 
op de website voor Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

  RVO 088-042 42 42
  rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-

bij-energiekosten

Rege
lingen van 

het Rijk

Kwijtschelding 
bijstandsvorderingen
Kwijtschelding van schulden bij de 
gemeente, als daar een gegronde reden 
voor is. Aanvragen bij de gemeente Voorst.

  0571-27 99 11 (vraag naar team 
inkomen en bedrijfsvoering)

  werkeninkomen@voorst.nl 
 voorst.nl/schulden

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen voor inwoners met een laag 
inkomen. Aanvragen bij de gemeente 
Voorst en Tribuut.

  Tribuut 055-580 22 22 (maandag tot 
en met donderdag tussen 08.30-17.00 
uur vrijdag tussen 08.30-12.30 uur)

 info@tribuut.nl
  voorst.nl/nieuws/artikel/

kwijtschelding-van-de-
gemeentebelastingen

Toeslagen van de 
Belastingdienst
Toeslagen van de Belastingdienst, 
zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en het 
kindgebondenbudget. Aanvragen bij de 
Belastingdienst.
Voor hulp bij het aanvragen

  0571-27 90 90 (vraag naar de sociaal-
raadslieden).

  sociaalraadslieden@mensenwelzijn.nl

http://voorst.nl/zorg-welzijn-werk/zorg/mnvoorst
http://rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten
http://rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten
http://voorst.nl/schulden
http://voorst.nl/nieuws/artikel/kwijtschelding-van-de-gemeentebelastingen
http://voorst.nl/nieuws/artikel/kwijtschelding-van-de-gemeentebelastingen
http://voorst.nl/nieuws/artikel/kwijtschelding-van-de-gemeentebelastingen


Uitstel belastingen 
Bent u ondernemer? Verwacht u 
(acute) betalingsproblemen, of heeft 
u die al? Stuur dan een e-mail naar 
info@tribuut.nl onder vermelding 
van het onderwerp ‘energiecrisis-
uitstel’. Leg in de e-mail uit wie u 
bent en voor welke aanslag(en) u het 
uitstel aanvraagt. Voeg als laatste uw 
contactgegevens toe. Tribuut neemt 
dan contact met u op om te kijken 
welke (maatwerk)oplossing voor uw 
bedrijf passend is. 

  Ellen Dijkman 06-15 21 38 83
 e.dijkman@voorst.nl

 

Duurzaamheidslening
Voor bedrijven in de gemeente 
Voorst werken we aan een 
duurzaamheidslening, waardoor 
het mogelijk wordt om maximaal 
€ 50.000 te lenen om te investeren 
in duurzaamheidsmaatregelen op 
voorwaarde dat de regels rondom 
staatssteun dit toelaten. Verdere 
informatie volgt binnenkort op 
voorst.nl en de nieuwsbrief voor 
ondernemers. 

  Jelleke Bosma 06-25 75 43 66
 j.bosma@voorst.nl
  voorst.nl

 

Energiescan 
Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet 
u niet waar u moet beginnen? Laat dan een 
energiescan uitvoeren door DOOR advies. De 
kosten bedragen €500 en voor een groot bedrijf 
€1.000. Daar gaat nog 50% subsidie af van de 
provincie en de gemeente. Voor noodlijdende 
bedrijven vergoeden wij de eigen bijdrage, zodat u 
kosteloos van de energiescan gebruik kunt maken. 

  Jurgen Pijpker 06-51 61 79 30
 jurgen@vamisol.nl
  werkgeverskringvoorst.nl/energiescan

 
U kunt u ook aanmelden via Burgers met Energie.

  Wilco Hekkert 06-22 85 27 19
 wilco.hekkert@outlook.com
  burgersmetenergie.nl/projecten-en-

initiatieven

Ondersteuning bij 
reclame belasting 
Twello Centrum
Voor ondernemers in Twello 
Centrum is het mogelijk om 
een gedeeltelijke compensatie 
van de reclamebelasting aan 
te vragen. 

  thuisintwello.nl/contact
 

Advies voor zonnepanelen
Met gratis advies kunnen wij u helpen 
om een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden voor zonnepanelen. 

  Erwin Pannekoek 06-25 44 24 76
 e.pannekoek@voorst.nl

 

Marketing & Promotie
Een goede omzet is de belangrijkste basis 
om de stijgende kosten het hoofd te 
kunnen bieden. Er is budget beschikbaar 
voor collectieven van ondernemers voor 
samenwerking, marketing en promotie.  

  Ellen Dijkman 06-15 21 38 83
 e.dijkman@voorst.nl

“ Ligt u ’s nachts wakker omdat u zich 
zorgen maakt over alle rekeningen 
die betaald moeten worden? Of 
heeft u stress door (grote) schulden? 
Blijf hier niet mee rondlopen.”

Rosmarijn Boender

wethouder

Rege
lingen 

vanuit de 
gemeente 

Voorst

Komt u er niet uit?
Komt u er niet uit, heeft u vragen en 
wilt u iemand van de gemeente spreken? 
Neem dan contact op met:

Bedrijven: 
 Ellen Dijkman 0571-27 93 76
  e.dijkman@voorst.nl

Toerisme, recreatie en horeca: 
 Shavonne Korlaar 06-52 66 43 38
  s.korlaar@voorst.nl

Voor ondernemers

http://voorst.nl
http://werkgeverskringvoorst.nl/energiescan
http://burgersmetenergie.nl/projecten-en-initiatieven
http://burgersmetenergie.nl/projecten-en-initiatieven
http://thuisintwello.nl/contact

