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Inleiding
Bijgaand treft u het Gemeentenieuws SZW 2 tot en met 6 2019 aan. Met Gemeentenieuws 
bevat informatie over wijzigingen in de sociale zekerheid en is bedoeld voor medewerkers, 
college en raad. Landelijke ontwikkelingen, pilots en wetswijzigingen volgen we in alle gevallen 
en waar nodig treffen we passende maatregelen. Hieronder treft u een korte toelichting aan op 
de stand van zaken van enkele onderdelen in Woudenberg.

Samenvatting

Gemeentenieuws 2019-2 
5. Schuldhulpverlening voor zelfstandigen
Ondernemers met schulden kunnen in Woudenberg een schuldhulpmaatje van OverRood 
krijgen. Een getrainde vrijwilliger, vaak zelf (oud-)ondernemer, begeleid de ondernemer in 
zwaar weer. Daarnaast kan de ondernemer altijd in gesprek met de Bbz om te bespreken wat 
de beste weg uit de schulden is. Tot slot kunnen in het individuele geval specifieke 
schuldhulpverlening inkopen. De ervaring leert dat ondernemers in zwaar weer zich echter niet 
snel melden met een hulpvraag.

22-3-2019

8. Beveiliging van Suwinet
In 2019 hebben we het beveiligingsbeleid Suwi onder de loep genomen, evenals alle 
bijbehorende processen. De komende periode wordt het beveiligingsbeleid afgerond. De 
processen en rollen zijn met alle betrokkenen besproken en zijn helder. Daarmee hebben we 
de beveiliging van Suwi op orde.

Gemeentenieuws 2019-3 
1. Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
De wijziging van de Bbz betreft voor een belangrijk deel de financieringssystematiek. Samen 
met Barneveld bereiden we ons voor op de wetswijzigingen.

25-4-2019

Gemeentenieuws 2019-4 
Geen bijzonderheden voor Woudenberg

25-6-2019

11-7-2019Gemeentenieuws 2019-5 
Geen bijzonderheden voor Woudenberg

Gemeentenieuws 2019-6 
Geen bijzonderheden voor Woudenberg

28-8-2019

Bijlage(n)
Gemeentenieuws 2019 2 tot en met 6
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