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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet, 

Via deze weg wil ik u vragen om formeel advies uit te brengen over de aanpassingen in de 
Beleidsregels bijzondere bijstand Oost Gelre 2023. Deze zijn opgesteld naar aanleiding van 
een collegebesluit van de gemeente Oost Gelre waarin is ingestemd met een duurzame 
energiezuinige witgoedregeling uitgevoerd door Fijnder. Dit komt voort uit een door het Rijk 
ter beschikking gesteld bedrag aan de gemeente Oost Gelre van €468.000 voor het nemen 
van energiebesparingsmaatregelen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen. 
Oost Gelre kiest ervoor om een deel van dit bedrag te besteden aan een duurzame 
energiezuinige witgoedregeling uitgevoerd door Fijnder. De gemeenten Berkelland en 
Wnterswijk hebben gekozen om deze middelen anders in te zetten. 

De beleidsregels zijn geactualiseerd naar de huidige werkwijze binnen Fijnder, daarnaast zijn 
waar nodig verwijzingen aangepast en heeft er een tekstuele wijziging plaatsgevonden. 

Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen. 

Duurzame energiezuinige witgoedregeling 
In de beleidsregels is toegevoegd dat voor de duurzame gebruiksgoederen genoemd onder 
artikel 17 lid 2 van de beleidsregels een energiezuinig vervangend goed aangeschaft kan 
worden. Hierbij wordt er in de hoogte van vergoeding in het voordeel van de client afgeweken 
van de NIBUD prijzengids. 

Tekstuele aanpassing 
Om de duurzame energiezuinige witgoedregeling in te passen in de beleidsregels heeft er 
een tekstuele wijziging plaatsgevonden in artikel 16 lid 4 en artikel 17 lid 2 van de 
beleidsregels. 

Graag zien wij het advies op de wijzigingen van de beleidsregels tegemoet. 



Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

T.A. Beijer 
Directeur 
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