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Huurtarieven voor de
gemeentelijke
sportaccommodaties 2023

Het college stelt jaarlijks de tarieven voor de verhuur
van de gemeentelijke sportaccommodaties vast. De
tarieven worden jaarlijks aangepast met het
prijsindexcijfer dat in de gemeentelijke begroting wordt
toegepast voor huren, pachten, sporttarieven e.d.
Voor 2023 is dit percentage 5,2 Voorgesteld wordt om
de huurtarieven voor de gemeentelijke
sportaccommodaties voor 2023 te verhogen conform
de indexering van het CBS van 5,2%.

Gewijzigde beleidsregels
Eenmalige Energietoeslag
gemeente Dongen 2022

Het Rijk heeft deze zomer besloten om de eenmalige
energietoeslag op te hogen van € 800 naar
€ 1.300. Daarnaast heeft het college onlangs besloten
dit bedrag nogmaals op te hogen naar € 1.500. Er is in
Dongen tot nu toe aan ruim 700 huishoudens het
bedrag van € 800 toegekend. Zij hebben nog recht op
€ 700 aanvulling. De aanvulling wordt uitbetaald,
zonder dat hiervoor een aanvraag hoeft te worden
gedaan, aan degenen die al € 800 toegekend hebben
gekregen. Bij nieuwe aanvragen, die na 1 november
worden ingediend, geldt het nieuwe, verhoogde
bedrag van € 1.500.De energietoeslag over 2022 kan
worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.
De beleidsregels vormen de juridische basis voor de
verstrekking van de energietoeslag.

Steunmaatregelen in het kader
van “Dongen doet mee”regeling

Een groeiende groep Dongenaren komt steeds
moeilijker rond door stijgende kosten voor energie,
boodschappen en ander levensonderhoud. Ondanks
de compensatie van de rijksoverheid worden mensen
met een lager inkomen het hardst geraakt. Er is voor
dit jaar een maatregelenpakket in het kader van de
Dongen doet mee-regeling opgesteld.

Projectopdracht voor het
opstellen van de woonzorgvisie

De looptijd van de huidige woonvisie ‘Dongen Woont
2017-2027’ is nog lang niet verstreken. Toch is het
nodig om het beleid nu te actualiseren: Niet alleen
komt dat door een totaal veranderde woningmarkt en
een groot tekort aan woningen, maar ook door
wijzigingen van de Woningwet en
Volkshuisvestingswet, nieuw beleid van de
Rijksoverheid en een steeds verdergaande
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samenwerking in en met de regio Hart van Brabant.
De noodzaak tot het actualiseren van het woonbeleid
is onderkend door het gemeentebestuur en
opgenomen in het coalitieakkoord. In de nieuwe
woonzorgvisie worden de uitkomsten van het
woonbehoefteonderzoek 2021, het regionale
woningmarktonderzoek en de regionale
woonzorganalyse verwerkt.
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