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Inleiding 
Bijgaand treft u de verzamelbrief van oktober 2017 aan. De verzamelbrief bevat 
informatie over wijzigingen in de sociale zekerheid en is bedoeld voor medewerkers, 
college en raad. De bijlagen 1 en 2 van de verzamelbrief zijn niet bijgevoegd omdat 
deze uitsluitende relevante informatie voor de uitvoering bevatten (migranten en 
bijstand en melding bij IND). 

Relevante thema's worden hieronder kort toegelicht m.b.t. de Woudenbergse situatie. 

Samenvatt ing 

3.Gegevensuitwisseling om burgers met zorqschulden te identificeren 
Gemeenten mogen bij het Centraal Administratiekantoor gegevens opvragen over 
inwoners met zorgverzekeringsschulden. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken 
om de betreffende inwoners gericht te benaderen om hen te helpen bij hun schulden. 
Inmiddels hebben wij deze informatie opgevraagd en zullen wij daarin na ontvangst 
gepaste actie ondernemen. 

4.Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp 
Sinds september kunnen Woudenbergse ondernemers in zwaar weer ondersteuning van 
een speciaal opgeleid schuldhulpmaatje krijgen. Het betreft hier een initiatief van Over 
Rood (de verzamelbrief geeft een linkje naar een filmpje van Over Rood). We werken 
hierin samen met FoodValley. 

7.Proleet 'Ingeschakeld': samenwerking pro en vso scholen, werkgevers en gemeenten  
voor soepele overgang naar werk van leerlingen 
Dit project volgen wij op de voet en we sluiten aan waar mogelijk, we vinden een 
doorgaande lijn van school naar werk van groot belang. 

10.Oproep aan gemeenten: aanvragen herindicatie Wsw-ers 

Wij gaan na hoe dit in onze gemeente zit en zullen waar nodig herindicaties aanvragen.  

17.Eenmalige gegevenslevering doelgroepregister 
Wij zullen zeker gebruik maken van de mogelijkheid om op te vragen welke 
Woudenbergers in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Waar nodig, zullen wij 
daarna passende ondersteuning inzetten. 


