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Beleidsregels vrijlating
giften Participatiewet

Het college heeft besloten tot vaststelling van beleidsregels
voor vrijlating van giften Participatiewet. De Tweede Kamer
heeft vorig jaar een motie aangenomen om in de Participatiewet een giftenvrijstelling aan bijstandsgerechtigden op te
nemen tot € 1.200. Het college is op 29 september 2022
middels een motie door de gemeenteraad gevraagd om het
lokaal beleid vooruitlopend op de wijziging van landelijke
regelgeving aan te passen zodat bij inwoners met een
bijstandsuitkering, giften tot een maximum van € 1.200
worden vrijgelaten. De raad ontvangt een afschrift van de
gewijzigde beleidsregels conform de motie.

Voorbereiding
steunpakket 2023

Het college stemt in met de doelstelling van gemeentelijke
steunmaatregelen voor de drie beoogde doelgroepen
inwoners, ondernemers en verenigingen. In de
programmabegroting 2023 wordt de bestuurlijke intentie
uitgesproken om de Dongense samenleving in deze tijd van
crises te ondersteunen. Daarvoor is financiële ruimte
gecreëerd om in 2023 snel, flexibel, daadkrachtig en met
maatwerk hulp te kunnen bieden aan onze lokale
samenleving. Om een goed beeld te krijgen van waar
behoeften aan en mogelijkheden voor steunmaatregelen
liggen, zal in de komende periode het gesprek worden
aangegaan met de samenleving. Aan de hand van alle
inbreng en de beoordeling van de financiële en juridische
haalbaarheid van mogelijke maatregelen, zal in december
een steunpakket voor 2023 worden opgesteld.

Raadsvoorstel wijziging
Algemene Plaatselijke
Verordening

Het college stelt de gemeenteraad voor de eerste wijziging
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente
Dongen 2022 vast te stellen. Alle gemeenten bereiden zich
voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft bij
inwerkingtreding gevolgen voor de Algemene Plaatselijke
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Verordening (APV), omdat de APV ook regels bevat over de
fysieke leefomgeving. Tot 2030 is er een overgangsfase
waarin inhoudelijke aanpassingen tot stand moeten komen.
De APV moet al wel technisch zijn aangepast aan de
Omgevingswet als deze in werking treedt. In verband
daarmee worden de wettelijke grondslagen en formele
verwijzingen in de APV geactualiseerd. Hiertoe is een
raadsvoorstel opgesteld met een wijzigingsbesluit.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

