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Geachte heer Waterman, 

Op 6 september 2022 heeft u namens de GL-fractie schriftelijke vragen gesteld over het 
schuldhulpverleningstraject. Met onderstaande reactie trachten wij uw vragen zo volledig 
mogelijk te beantwoorden. 

1. Heeft uw college van deze berichten kennisgenomen?

Ja, het college heeft kennisgenomen van deze berichten. 

2. Heeft het gesignaleerde probleem zich, voor zover bekend, in Castricum al in de praktijk
voorgedaan?

Nee, het probleem heeft zich in de praktijk in Castricum nog niet voorgedaan. 

3. Hoe denkt uw college in voorkomende gevallen dit probleem te ondervangen (uiteraard
onder de voorwaarde dat het gaat om nieuwe schulden die betrokkenen te goeder trouw
zijn overkomen)?

Bij te hoge energielasten in verhouding tot het inkomen, verhoogt de schuldhulpverlenende 
instantie In afstemming met het college het vrij te laten bedrag (VTLB1). Hiermee probeert het 
college het probleem op voorhand te ondervangen. Indien er toch een eindafrekening komt die 
(te) hoog is wordt er maatwerk geleverd door de schuldhulpverlening. Als de eindafrekening te 
goeder trouw is ontstaan zijn er oplossingsmogelijkheden. Er wordt geprobeerd de schuld 
alsnog aan de schuldregeling toe te voegen. Daarnaast verwachten we dat de Rijksoverheid 
hier ook op korte termijn met een regeling komt2. Deze ontwikkelingen volgen we aandachtig. 

1 Op basis van het VTLB wordt de afloscapaciteit van een inwoner vastgesteld. Door het VTLB te 
verhogen met hoge kosten voor energie wordt de afloscapaciteit lager en blijft het budgetplan sluitend. 
2 Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen (nos.nl) 
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Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  
 


