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Geachte heer Pronk, 
 

Dank u voor uw brief en betrokkenheid. De gevolgen van de ongekende stijging 
in energieprijzen en de hoge inflatie baren ons grote zorgen. We bieden 
inwoners van Woudenberg met een krappe beurs inkomensondersteuning. We 

helpen hen met het verlagen van de energierekening en bieden ondersteuning 
wanneer ze in de schulden (dreigen te) komen.  

 
Sinds Prinsjesdag weten we welke maatregelen de landelijke overheid treft om 

de gevolgen van de daling in koopkracht te verzachten. Het prijsplafond, de 
energietoeslag en de verlaging van de energierekening in november en 
december bieden deels verlichting voor veel mensen. Maar ook andere 

regelingen zoals het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen helpen 
bij het voorkomen van financiële problemen.  

 
Maar de landelijke maatregelen zullen niet voor iedereen voldoende zijn om 
financiële problemen te voorkomen. Binnen de beperkte mogelijkheden en 

middelen kijken we wat er lokaal nodig is en pakken we de ruimte die er binnen 
de wetgeving is.  Vanaf 2023 kunnen meer mensen bijvoorbeeld gebruik maken 

van de minimaregelingen. Omdat deze verhoogd worden van 110% naar 130% 
van de bijstandsnorm. Voor inwoners met financiële problemen of dreigende 
huisuitzetting bieden we schuldhulpverlening aan. Daarnaast onderzoeken hoe 

we andere maatregelen breder kunnen inzetten zoals de energietoeslag. Het 
geld dat hiervan overblijft willen we gaan gebruiken voor huishoudens die nu 

tussen wal en schip dreigen te vallen. En we zorgen dat mensen die aanspraak 
kunnen maken op regelingen breder geïnformeerd worden.   
 

Daarnaast 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. We verstrekken ook de middelen om te verduurzamen door  
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energieboxen aan mensen met een laag inkomen om de woning te isoleren.  We 
hopen u hiermee meer helderheid te hebben verschaft over de plannen van de 

gemeente.  
 

We realiseren ons dat we hiermee energiearmoede niet kunnen voorkomen of 

volledig oplossen. Wel biedt de combinatie van landelijke en gemeentelijke 
regelingen deels verzachting van de gevolgen van de gestegen energieprijzen 
en inflatie.  
 

 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van 

Woudenberg, 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.C.G. Ruseler 

Secretaris 

 

 

 

 

 

M. Jansen-van Harten 

Burgemeester 

 

 

 


