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In een brief van 26 september 2022, stelt de fractie van  SP een aantal vragen over de 
problemen die inwoners hebben rondom schuldbemiddeling door de hoge eindafrekeningen 
van hun energiebedrijf.  

Aanleiding
Er bereiken ons berichten dat mensen in de schuldhulpverlening in de problemen komen 
door de hoge eindafrekening van hun energiebedrijf.
Bij de schuldhulpverlening moeten inkomsten en uitgaven op orde zijn. Echter, de 
eindafrekening van het energiebedrijf wordt gezien als het aangaan van nieuwe schulden. 
Soms worden mensen uit de schuldhulpverlening gezet omdat zij z.g. nieuwe schulden 
maken. 
Ook bestaat de kans dat nieuwe aanvragen om deze reden afgewezen worden. 

Vragen
1. Is het u bekend of er in Leusden al sprake van bovenstaande problematische situaties?
2. Indien dit niet bekend is, waarom niet?
3. Indien het in Leusden speelt, is het college bereid om naar oplossingen te zoeken?
4. Is de bijzondere bijstand hiervoor een instrument?
5. Kan de Rijksoverheid hier een rol in spelen?

Antwoord
Wij delen uw zorgen hierover. De kosten voor energie (incl. brandstof) is in 2022 88,5 
procent gestegen. Deze hoge kosten maken het lastiger om te voldoen aan de voorwaarden 
van de lopende schuldregelingen, zoals het niet aangaan van nieuwe schulden. Ook het 
realiseren van nieuwe schuldregelingen is lastiger, wanneer verwacht wordt dat de 
betreffende inwoner op korte termijn niet meer aan de voorwaarden kan voldoen. In alle 
gevallen wordt door Stadsring51 een oplossing gezocht, maar wanneer die niet gevonden 
kan worden streven de schuldhulpverleners naar een stabilisatie van de situatie zodat 
(financiële) problemen niet verergeren. Dit is tot dusver gelukkig nog niet nodig geweest. 

Het door het kabinet aangekondigde prijsplafond biedt daarin een (gedeeltelijke) oplossing . 
Doordat de uitgaven stabieler zijn kunnen er weer nieuwe schuldregelingen worden 
gerealiseerd.  Het kabinet heeft ook aangegeven dat de energietoeslag in 2023 opnieuw 
aangevraagd kan worden. In Leusden kunnen huishoudens met het inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum de energietoeslag aanvragen. Tot nu toe hebben 675 huishoudens 
gebruik gemaakt van de energietoeslag 2022. 
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Het kabinet heeft, naast het prijsplafond, diverse maatregelen aangekondigd om de 
gevolgen van de inflatie en de prijsstijgingen zo klein mogelijk te maken zodat inwoners 
minder  vervelende (financiële) gevolgen ondervinden: 

- Minister Kaag heeft aangegeven dat saneringskredieten vaker kunnen worden 
ingezet dan nu het geval is. Het onlangs ingestelde landelijke Waarborgfonds wordt 
uitgebreid om ook risico’s rondom energieschulden af te dekken. In de 
raadsvergadering van december wordt de raad van de gemeente Leusden 
voorgesteld om de schuldhulpverlening uit te breiden met o.a. saneringskredieten. 

- De minister heeft eveneens aangegeven in overleg te zijn met energiebedrijven om 
gas en energie niet af te sluiten wanneer er komende winter betalingsachterstanden 
zijn.  Mocht dit landelijk niet op tijd geregeld zijn kunnen inwoners via het Geldloket/ 
Stadsring51 gebruik maken van een lening of gift van het Noodfonds Leusden. Ook 
kunnen inwoners een afspraak maken met de minimacoach. De minimacoach kijkt of 
men al de energietoeslag heeft aangevraagd en onderzoekt of men gebruik kan 
maken van het maatwerkvangnet budget en/of bijzondere bijstand. 

- Eerder lekte plannen uit voor een fonds voor energieschulden. Dit fonds zou moeten 
dienen als stroppenpot voor energieschulden. Dit is echter niet teruggekomen in de 
miljoenennota. We houden berichtgeving hieromtrent in de gaten. 
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