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Projectopdracht Woonzorgvisie
2023-2026 gemeente Dongen

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
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. Volgens dit
akkoord moeten in de nieuwe woonvisie de
uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek 2021
verwerkt worden, het regionale
woningmarktonderzoek 2022 en de regionale
woonzorg analyse. De wijze van voorbereiding van de
woonzorgvisie is vastgelegd in een projectopdracht.

Advies aan de gemeenteraad
over concept opdrachten in het
kader van het takendebat

In het kader van het takendebat heeft de
gemeenteraad op 30 juni jl. aan het college 16
uitwerkings-opdrachten aangeboden met het verzoek
deze van een advies aan de gemeenteraad te
voorzien, uiterlijk september 2022. Daarbij heeft de
gemeenteraad verzocht om in het advies onder
andere een onderbouwde uitspraak te doen per
opdracht over: a. tijdspad en benodigde (ambtelijke)
uren; b. eventuele extra kosten die voor de uitvoer
gemaakt moeten worden (bijv. onderzoeksbureau);
c. voorstel tot participatievorm. In het opgestelde
concept-advies wordt gevolg gegeven aan het
verzoek.

Verhoging eenmalige
energietoeslag

In juli heeft de minister bekend gemaakt dat de Eenmalige
Energietoeslag wordt verhoogd van € 800 naar
€ 1.300. Hiervoor ontvangt de gemeente extra middelen
vanuit het Rijk.

ONDERWERP

TOELICHTING

Met de winter voor de deur is het de verwachting dat
de energiekosten in de koude wintermaanden nog wel
eens enorm kunnen stijgen en dat het aantal mensen,
die de energietoeslag ontvangen en hun
energierekening niet meteen, of helemaal kunnen
betalen, zal toenemen. De Eenmalige Energietoeslag
wordt daartoe in 2022 eenmalig verhoogd (van €
1.300) met € 200 naar € 1.500 voor alle huishoudens
die de Eenmalige Energietoeslag dit jaar al toegekend
hebben gekregen, of voor 1 januari 2023 een
aanvraag doen.
Concept programmabegroting
2022

Begin dit jaar is de raad geïnformeerd over de
planning van de P&C-cyclus 2022. Die planning gaat
uit van een drietal ‘P&C-pakketten’: het
voorjaarspakket, het najaarspakket en het
eindejaarspakket. Met deze pakketten krijgt de raad
gelijktijdig een aantal P&C-producten en
onderliggende rapportages toegezonden. De kern van
het najaarspakket 2022 bestaat uit de
programmabegroting 2023 en de tweede
bestuursrapportage 2022.Daarnaast maken de
volgende rapportages deel uit van het najaarspakket:
de onderwijshuisvestingsmonitor 2022-3, de
voortgangsrapportage grondexploitatie 2023-1, de
rapportage Dashboard Sociaal Domein 2022-1 en de
bestuursrapportage Jeugd Q2 2022.
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