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Ulft, 10-04-2022 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Oude IJsselstreek . 
 
Geacht College, 
 
Vanaf 8 april kunnen die inwoners van onze gemeente, die de eenmalige energietoeslag niet 
automatisch ontvangen, gebruik maken van het papieren formulier waarmee een 
tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de energiekosten.  
 
De waarneming van onze fractie is dat veel mensen gebruik willen maken van deze 
mogelijkheid. Ook ontvangen wij daarover vragen die wij graag aan u willen voorleggen. 
 
De formulieren kunnen op dit in Gendringen en bij het Werkbedrijf STOER worden 
opgehaald. 
 
Is het mogelijk om de papieren formulieren op meerdere plekken in onze gemeente 
beschikbaar te stellen?  
Wij denken daarbij aan de bibliotheek in Gendringen, de Brede school in Terborg, de 
Huiskamer in Terborg, de Lichtenberg in Silvolde, het Borchuus of de bibliotheek in 
Varsseveld. En daarover te communiceren via de gemeentepagina? 
 
Het is helaas zo dat niet alle mensen beschikken over DigiD of digitaal vaardig zijn. 
Is het mogelijk dat de gemeente via de gemeentepagina laat weten dat mensen die moeite 
hebben met het invullen van het formulier contact kunnen opnemen met de gemeente, het 
Sociaal Werk en/of het Sociaal Raadslieden Werk? 
 
Onze gemeente telt veel huishoudens met lage inkomens ik hoop van harte dat deze 
vergoeding zo optimaal mogelijk wordt aangevraagd. 
Tevens verzoek ik u om ook aan de groep inwoners, die boven de 120 % vallen en 
betalingsproblemen hebben duidelijk te communiceren dat ook zij een aanvraag kunnen 
doen. Dit kan eenvoudig via een artikel in de Gelderse Post. 
 
Ook vragen wij aandacht voor de jongeren van 18 t/m 20 jaar die zelfstandig wonen. In 
principe moeten zij een beroep doen op hun ouders i.v.m. de wettelijke onderhoudsplicht. 
Echter wanneer de ouders hier niet aan kunnen voldoen, kan de jongere voor de sterk 
gestegen energiekosten individuele bijzondere bijstand aanvragen. Op deze wijze komt de 
financiële ondersteuning van de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij die jongeren die het 
daadwerkelijk nodig hebben. Bij jongeren die zelfstandig wonen en een bijstandsuitkering 
ontvangen aangevuld met bijzondere bijstand omdat de ouders niet kunnen voldoen aan de 
onderhoudsplicht, kan de gemeente besluiten die aanvulling vanwege de gestegen 
energiekosten te verhogen. 
Wij vragen het college om ook dit goed naar de inwoners te communiceren. 
 
 
In afwachting van uw beantwoording, 
Alvast dank en een vriendelijke groet, 
 
Namens fractie PvdA 
Sylvia van Londen. 
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