
Geachte fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van uw fractie in verband met de berichtgeving over de  
recente stijgingen van  de energieprijzen en inflatie, hierbij onze antwoorden. 

1. Wat is het aantal mensen dat gebruik maakt van schuldhulpverlening per 01-08-2021, 01-01-
2022 en 01-08-2022?

Antwoord:

Op 01-08-2021 en 01-01- 2022 maakten 15 inwoners van Woudenberg gebruik van 
schuldhulpverlening. Op 01-08-2022 maakten 14 inwoners van Woudenberg gebruik van 
schuldhulpverlening.

2.  Kunnen de mensen die in de schuldhulpverlening zitten de eerder afgesproken regeling nog 
nakomen, gezien de stijgende lasten?

Antwoord:
PLANgroep voert de schuldhulpverlening voor gemeente Woudenberg uit. Zij geven aan dat er nog 
geen problemen zijn geconstateerd met de afgesproken regelingen.

3. Wat doet de Gemeente op dit moment proactief om zicht te krijgen op huishoudens met 
(toenemende) financiële problemen en hen hierbij te ondersteunen?

Vroeg Eropaf Woudenberg

We voeren het project Vroeg Eropaf Woudenberg uit met als doel het voorkomen dat 
betalingsachterstanden oplopen tot problematische schulden door vroegtijdig te signaleren en hulp 
aan te bieden. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Woudenberg, Coöperatie De 
Kleine Schans (CDKS), Omnia Wonen, PLANgroep, zorgverzekeraars en het waterbedrijf Vitens. De 
nutsbedrijven en woningcorporatie melden betalingsachterstanden van inwoners van Woudenberg 
aan PLANgroep. Naar aanleiding van de meldingen gaan hulpverleners van PLANgroep en het Sociaal 
team van CDKS in gesprek met de desbetreffende inwoners en werken zij aan een duurzame 
oplossing. Ondertussen schorten de nutsbedrijven hun incassoproces 4 weken op.  

Schuldhulpverlening

Voor inwoners van Woudenberg met problematische schulden bieden we schuldhulpverlening. 
PLANgroep voert dit uit voor de gemeente Woudenberg. In dit traject worden afspraken gemaakt 
tussen de schuldeisers en de schuldenaar. Daarnaast is er een tweewekelijkse 
schuldhulpverleningsspreekuur bij de Corporatie de Kleine Schans en bieden we budgetbegeleiding 
via PLANgroep. Tot slot, subsidiëren we IDH Schuldhulp voor hulp bij de financiële administratie en 
Over Rood voor begeleiding van ondernemers met hun financiële administratie. 

Energietoeslag 

Het Rijk heeft een energietoeslag per huishouden beschikbaar gesteld om mensen met een laag 
inkomen te compenseren voor de stijgende energiekosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de 
gemeenten. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in
aanmerking voor de energietoeslag. Huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen deze 
ambtshalve toegekend. Huishoudens zonder bijstandsuitkering kunnen de toeslag aanvragen. Wij 
zetten verschillende communicatiemiddelen in om inwoners van Woudenberg hiervan op de hoogte 



te stellen.  

Energiebesparing

We ondersteunen inwoners van Woudenberg  met het besparen van energie. Dit doen we onder 
andere door Energie in Woudenberg en Duurzaam Woudenberg te subsidiëren. Op verschillende 
manieren worden inwoners geïnformeerd over energiebesparende maatregelen die zij kunnen 
nemen en de subsidies en financieringsmogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn. 


