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Te weinig geld op uw bankrekening om de huur te betalen. Een betaalachterstand bij 
uw zorgverzekeraar. Rekeningen die blijven liggen. Herkent u dit? Kom dan snel in 
actie! Goed nieuws: de gemeente kan u daarbij helpen. 

 

 

Schulden en betaalproblemen zorgen vaak voor stress. De eerste stap om dit op te lossen? 
Zo vroeg mogelijk in actie komen! Maar dat is niet makkelijk. Geldproblemen worden vaak 
snel groter. En veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Daarom heeft de overheid 
op 1 januari 2021 een wet veranderd: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 
Daarin staat dat gemeenten inwoners met schulden moeten helpen. Hulp nodig? Helpen 
doen we natuurlijk graag! Dat kan alleen als we weten wie in onze gemeente hulp nodig 
heeft. Gelukkig maakt de nieuwe wet dit mogelijk: sommige organisaties mogen aan de 
gemeente doorgeven wie een betalingsachterstand heeft. Dit zijn bijvoorbeeld 
woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en Waterleiding Maatschappij 
Limburg. Heeft u een schuld bij zo’n organisatie? En vraagt u zelf geen hulp? Of lukt het niet 
om er samen uit te komen? Dan melden zij dit bij team Uitkeringen van onze gemeente. Wij 
nemen contact op We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Dat doen we 
telefonisch of met een brief. Of we komen bij u thuis. Kredietbank Limburg en Partners in 
Welzijn helpen ons daarbij. Samen met u bekijken we welke hulp nodig is. En hoe we dat 
kunnen aanpakken. Goed om te weten: onze hulp is gratis. Maar u bent niet verplicht om de 
hulp aan te nemen. 

Meer weten? U hoeft niet te wachten tot wij naar u toe komen. U mag ook zelf bellen als u 
meer wilt weten. Of als u een betalingsachterstand heeft en onze hulp kunt gebruiken. U 
bereikt de gemeente via telefoonnummer 14 046, vraag naar team Uitkeringen. 

 

 


