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Geachte heer Thiel,
Op 20 februari 2019 ontvingen wij een verzoek om beantwoording van enkele vragen inzake duurdere
energierekening. Hieronder vindt u de vragen en onze beantwoording:
Vraag 1
Heeft u een idee hoeveel huishoudens in Vlaardingen nu al (grote) moeite hebben om elke maand weer
de energierekening te betalen?
Antwoord
Ja. In Vlaardingen loopt 24,5% van de inwoners (17.625 personen) risico op betalingsachterstanden en
schulden (bron Risicotabel preventiepakket MoneyFit van Schuidhuipmaatje).
Vraag 2
Zo nee, bent u bereid om daarover informatie te vragen (uiteraard niet herleidbaar tot huishoudens, dus
puur in aantallen) aan energieleveranciers? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Dat is ons inziens niet nodig. Het college heeft een samenwerkingsovereenkomst met het oog op het
vroegtijdig bieden van schuldhulp aan inwoners met betalingsachterstanden.
Vraag 3
Wilt u ons laten weten, zeker nadat u over de informatie uit vraag 2 beschikt, om hoeveel Vlaardingse
huishoudens het gaat? Zo nee, waarom niet.
Antwoord
Zie vraag 1.
Vraag 4
Bent u bereid voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met een te verwachten toename van
faillissementen en schuldhulpverleningstrajecten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Deze voorzorgsmaatregelen worden al genomen via de melding van betalingsachterstanden; zie
antwoord bij vraag 3. Bovendien is in Vlaardingen het project Aanpak Schulden in de Wijk operationeel.
Bewoners kunnen terecht bij de wijkteams Sinds september 2018 is in ieder wijkteam een consulent
.
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schuldhuipverlening aangesloten voor vragen, hulp en begeleiding aanwezig en zijn vrijwilligers van
Humanitas en via Schuldhulpmaaije beschikbaar om de bewoners direct te helpen.
Hoogachtend,
Burgemeester

de seci
mr. drs. A.G. Knol
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