
 Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: Portefeuillehouder B. Kuster 

Datum: 17 februari 2020 

Kenmerk: zaaknr 72357 

Onderwerp: Minimaregelingen nu ook via online formulier 

 
 
Inleiding 
Zoals in het najaar aan uw raad medegedeeld, zijn we bezig met de nieuwe visie op dienstverlening. 
Deze wordt in maart door het college vastgesteld en vervolgens aan uw raad ter vaststelling 
aangeboden.  
 
In het verlengde daarvan, zijn we al bezig met een aantal ontwikkelingen die samenhangen met de 
nieuwe visie. Zo loopt nu de pilot werken op afspraak. En bieden we vanaf dit jaar de 
minimaregelingen nu ook aan via een online formulier.  
 

Waarom online formulier 
In het huidige aanvraagproces blijken veel zaken tijdrovend te zijn. Dit heeft nadelen: de aanvraag kost 
veel tijd, niet alle gegevens worden direct aangeleverd en de gemeente moet achter aanvullende 
gegevens aan, lang verwerkingsproces van poststukken,  men moet steeds opnieuw weer gegevens 
invullen, geen inzicht in waar in het proces de aanvraag zich bevindt). Dat maakt dat het lang duurt 
voordat de inwoner antwoord heeft en ook daadwerkelijk gebruik kan maken van de aangevraagde 
minimaregeling(en). Daarnaast blijkt regelmatig een regeling te worden aangevraagd waar de inwoner 
helemaal geen recht op heeft. Deze moet dan later alsnog worden afgewezen.  
 
Met het onlineformulier kunnen we veel van deze nadelen voorkomen. Met name voor onze inwoners 
ontstaan de volgende voordelen: 

 Één formulier voor alle regelingen  

 Sneller aanvragen, sneller antwoord (je doorloopt een aantal stappen waardoor je alleen invult 
wat relevant is. Ook hoeven we in principe niet later nog weer andere info te vragen) 

 De aanvraag is makkelijker, en dus laagdrempelig  

 De kans op incomplete aanvragen (en dus langere verwerkingstijd) is kleiner 

 Inzage in de status van de aanvraag via PIP, dus aanvrager is altijd op de hoogte 

 Kans op afwijzing wordt kleiner; de aanvrager ziet tijdens het proces waar hij wel/ geen recht 
op heeft.  

 
Hulplijnen 
We beseffen dat met name voor deze doelgroep het niet altijd makkelijk is om online aan te vragen.  
Met formulierenhulp, schuldhulpmaatjes en vluchtelingenwerk hebben we goede afspraken gemaakt 
om mensen te ondersteunen hierbij. Formulierenhulp is hierin al actief in de communicatie. Zij zijn ook 
de eerste lijn om mensen naar te verwijzen. Schuldhulpmaatjes en vluchtelingenwerk ondersteunen 
mensen die bij hen al bekend zijn, dan wel als doelgroep bij hen thuishoren.  
 
Online naast huidige pdf 
Uiteraard blijft het papieren formulier beschikbaar (telefonisch aanvragen bij de gemeente). Als 
mensen hierom vragen, zullen we ook de voordelen van online aanvragen aangeven en wijzen op de 
hulplijnen.  
 
Persbericht 
Woensdag 19 februari a.s. komt bijgaand persbericht in het Oude IJsselstreekvizier.  
  



 
Minimaregelingen online aanvragen 
De minimaregelingen kunt u dit jaar voor het eerst ook online aanvragen. Via de website vult u op 
één formulier uw gegevens in. Door middel van het doorlopen van de stappen ziet u meteen op welke 
regelingen u wel of geen recht heeft. 
 
Voor het aanvragen van minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke 
belasting en de Meedoenregeling vult u het online formulier eenmalig in. U logt in met uw DigiD en 
doorloopt de stappen. Als u alle vragen heeft ingevuld en de documenten bijvoegt ziet u direct waar u 
wel of geen recht op heeft. Via uw persoonlijke pagina (MijnOIJ) kunt u volgen wat er met uw aanvraag 
gebeurt en wanneer u antwoord krijgt.   
U hoeft dus voor alle regelingen maar één keer online het formulier  in te vullen. Een volgende keer 
voegt u alleen nieuwe of gewijzigde gegevens toe. 
 
Hulp nodig?  
Heeft u vragen over het aanvragen van minimaregelingen? Vindt u het lastig om het formulier in te 
vullen en is er niemand die u kan helpen? Dan kunt u bellen met de gemeente (0315) 29 22 92 of  
direct een afspraak maken met Formulierenhulp. U kunt hiervoor contact op nemen met Michael 
Mulder van Formulierenhulp: (06) 55 46 41 20.  Zij vullen het dan samen met u in. 
 
Het online formulier vindt u via: www.oude-ijsselstreek.nl/minimaregelingen 

 
 
 
 
 
 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/minimaregelingen

