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Geachte meneer van Rossum,

Hartelijk dank voor uw brief. We waarderen uw betrokkenheid bij uw klanten en andere 
inwoners met een krappe beurs. Ook wij maken onze zorgen over de gevolgen van de 
stijging in energieprijzen en de hoge inflatie.. We erkennen dat de hoge prijzen inwoners 
met een laag inkomen onder grote financiële druk zetten.. Veel van deze inwoners zijn 
senioren.

De gemeente Woudenberg heeft het advies van het Rijk gevolgd om de inkomensgrens 
van de energietoeslag vast te stellen op 120% van de bijstandsnorm, ongeacht het 
soort (vast of variabel) energíecontract van de inwoner. De regelingen wordt uitgevoerd 
door de gemeente, via onze uitvoeringsínstantie Coöperatie De Kleine Schans.. De 
middelen hiervoor ontvangen we van het Rijk.

Inwoners met een inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm kunnen bijzondere 
bijstand voor energiekosten aanvragen. Bij de regeling bijzondere bijstand voor 
energiekosten wordt maatwerk geboden door rekening te houden met de daadwerkelijke 
energiekosten en het inkomen van de aanvrager. Omdat de lokale regelingen afgestemd 
worden op het landelijke beleid is de bijzondere bijstand voor energiekosten ln werking 
getreden nadat duidelijk was hoe de landelijke regelingen zijn ingericht. Het betreurt 
ons dat uw klanten net boven de ínkomensgrens zaten voor de energietoeslag. Zij 
kunnen bij de Kleine Schans informeren of zij alsnog in aanmerking kunnen komen voor 
de bijzondere bijstand voor energiekosten.

De eventuele restanten van de middelen voor de energietoeslag wil de gemeente 
Woudenberg inzetten voor mensen die het hardst nodig hebben. Dat kunnen inwoners 
zijn met een inkomen net boven de 120%-grens, maar ook meteen hoger inkomen..
Daar zullen wij, indien er resterende middelen van de energietoeslag 2022 zijn, in 
januari een maatwerkregelíng voor maken..

Gemeente t 1.4033 Postadres: Bank: KvK: 5oo7o7e5 
Woudenberg e info@ Postbus :to NV. Bank), IBAN: NL 85BINGH oat35009753 
Parklaan 1 Woudenbergnl 3930 EA Nederlandse Gemeenten BIC: BNGHNLQG 
Woudenberg w Wwwwoudenbergnl Woudenberg 28.5o.oo.753 BTW: Nlaooa5o$o7oßoa 



blad 2 van 2 

Daarnaast worden in Woudenberg per 1 januari 2023 de inkomensgrenzen voor de 
minimaregelingen verhoogd van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. Hierdoor 
kunnen meer Woudenbergers aanspraak maken op de minimaregelingen. Tenslotte 
ondersteunen we inwoners met het verduurzamen van hun woning en het besparen op 
de energierekening. Via onze campagne `Energie in Woudenberg' geven energiecoaches 
persoonlijk advies over het verduurzamen van hun woning en verstrekken we 
energieboxen aan mensen met een laag inkomen om de woning te isoleren.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, bij vragen kunt u contact 
opnemen met de behandeld ambtenaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders an Woudenberg,

Ruseler Jansen-van Harten 
Secretaris Burgemeester 


