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Gewijzigde beleidsregels Het college stemt in met gewijzigde beleidsregels Eenmalige
Eenmalige
Energietoeslag gemeente Dongen 2022. Het Rijk heeft deze
Energietoeslag
zomer besloten om de eenmalige energietoeslag op te hogen
gemeente Dongen 2022
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. De raad wordt nader
geïnformeerd over de uitbreiding van de beleidsregels en de
mogelijke vervolgacties in de aanpak van (energie)armoede.
Steunmaatregelen in het
kader van “Dongen doet
mee”-regeling

Het college stemt in met de steunmaatregelen ‘Dongen pakt
door!’ in het kader van de ‘Dongen Doet Mee’-regeling.
Daarmee kunnen inwoners met de laagste inkomens de
komende periode extra worden ondersteund en kan armoede
beter worden voorkomen en aangepakt.
‘Dongen pakt door’ bestaat uit de volgende acties:
a. Alle huishoudens in de ‘Dongen Doet Mee’-regeling
ontvangen tot en met week 52 een wekelijkse voedselbon ter
waarde van € 10 voor een groente- en fruit pakket.
b. Alle huishoudens die de eenmalige energietoeslag dit jaar
al toegekend hebben gekregen of voor 1 januari 2023 een
aanvraag doen, ontvangen eenmalig een voedselbon ter
waarde van € 10 voor een groente- en fruit pakket. Dit om de
‘Dongen Doet Mee’-regeling extra onder de aandacht te
brengen bij deze huishoudens.
c. Iedere inwoner die al meedoet aan de ‘Dongen Doet Mee’regeling of zich voor 1 januari 2023 aanmeldt voor deze
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regeling, ontvangt een kledingbon ter waarde van € 50.
d. Iedere inwoner (vanaf 6 jaar) die al meedoet aan de
‘Dongen Doet Mee’-regeling of zich voor 1 december 2022
aanmeldt voor deze regeling, ontvangt een waardebon voor
DongenIce van maximaal € 15.
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. Daarom nu de extra ondersteuning.
Het college stemt in met het beschikbaar stellen van
middelen ter waarde van € 1.600 voor het lokale initiatief ‘Aan
de deur geklopt’ ten behoeve van ieder kind (tot en met 8
jaar) die meedoet aan, of zich voor 1 december 2022
aanmeldt voor de ‘Dongen Doet Mee’-regeling.

Projectopdracht voor het Het college stemt in met de projectopdracht voor het
opstellen van de
actualiseren van de woonzorgvisie. De looptijd van de huidige
woonzorgvisie
woonvisie ‘Dongen Woont 2017-2027’ is nog lang niet
verstreken. Maar actualisatie is nodig door tal van
ontwikkelingen, zoals de veranderde woningmarkt, het grote
tekort aan woningen, de wijzigingen van de Woningwet en
Volkshuisvestingswet en nieuw beleid van de Rijksoverheid.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

