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Beste leden van de fractie PvdA, 
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Op 12 april 2022 hebben wij uw vragen over de eenmalige energietoeslag 2022 voor inwoners met 

een laag inkomen ontvangen. Naar aanleiding van uw vragen laten wij u het volgende weten. 

 

 

Beschikbaarheid formulieren 

U vraagt het college de aanvraagformulieren op meerdere plekken in onze gemeente op papier 

beschikbaar te stellen en noemt daarbij zes mogelijke extra locaties. 

Het op meerdere locaties beschikbaar stellen vergt distributie van de formulieren, bewaking en zo 

nodig aanvullen van de voorraad per locatie, en bij het sluiten van de aanvraagperiode het terughalen 

en vernietigen van de resterende formulieren. Gezien het eenmalige karakter van de regeling en de 

beperkte termijn voor het aanvragen van de toeslag vindt het college het op meerdere plaatsen 

beschikbaar stellen disproportioneel.  

Wanneer inwoners echt niet in staat zijn een aanvraagformulier op te halen kunnen zij telefonisch 

contact opnemen met de gemeente en verzoeken om toezending per post. 

 

Hulp bij invullen 

U vraagt het college om inwoners te wijzen op de mogelijkheid om hulp te vragen bij het invullen van 

het aanvraagformulier. In de informatie bij het aanvraagformulier wordt gewezen op de mogelijkheid 

om gebruik te maken van de hulp van de Formulierenbrigade. Met de Formulierenbrigade is het 

aanvraagformulier vooraf doorgesproken, zodat men weet wat er aan gegevens en bewijsstukken 

nodig is. 

 

Inkomen boven de inkomensgrens / jongeren 18 - 20 jaar 

U wilt dat wij inwoners met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm en zelfstandig 

wonende jongeren van 18, 19 of 20 jaar oproepen om zich te melden bij de gemeente als zij door de 

hoge energieprijzen in financiële problemen komen. In de informatie op de website en in Gelderse 
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Post was al vermeld dat inwoners met een inkomen boven de grens voor de eenmalige energietoeslag 

bij financiële problemen contact op kunnen nemen met de gemeente / STOER om samen naar een 

oplossing te kijken. Daarbij is individuele bijzondere bijstand één van de mogelijke oplossingen. 

Wij hebben de informatie op de website inmiddels zo aangepast, dat de oproep geldt voor iedere 

inwoner die financiële problemen ervaart door de energieprijzen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Bob Konings 

locosecretaris 

Otwin van Dijk 

burgemeester  

 

 

  

 

 


