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Beleidsregels eenmalige
energietoeslag 2022

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Dongen
2022. Deze worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2022 van toepassing verklaard. Op 15 maart jl. heeft het
college besloten de Eenmalige Energietoeslag al uit te keren
in de vorm van categoriale bijzondere bijstand aan
huishoudens met een laag inkomen. Het is wenselijk om aan
te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden
huishoudens in aanmerking komen voor een eenmalige
energietoeslag, en hiervoor aanvullende beleidsregels vast te
stellen. Deze worden gepubliceerd op overheid.nl en op de
gemeentelijke (website www.dongen.nl). Algemene informatie
en het aanvraagformulier zijn al eerder op de gemeentelijke
website geplaatst.

Aanwenden
bestemmingsreserve
coronamiddelen

Het college besluit met het door de raad verleende
mandaat, tot gedeeltelijke aanwending van de middelen uit
de bestemmingsreserve coronamiddelen voor extra
uitvoeringscapaciteit op het gebied van maatschappelijk
beleid. Het betreft drie opgaven die als gevolg van de
gepleegde inzet tijdens de coronacrisis doorgeschoven zijn
naar 2022 maar waarvoor geen uitvoeringscapaciteit
aanwezig is.

Bedrijfsvoering

Het college heeft kennis genomen van de uitkomst van de

informatieveiligheid

ENSIA audit 2021. Dit betreft de stand van zaken op het
gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke
organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor
gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (= ENSIA) systematiek. De scores zijn
uitstekend voor de drie basisregistraties in eigen beheer
(BAG, BGT en BRO) en acceptabel voor de WOZ die in
beheer is bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
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Aanwenden
rijksuitkering
coronamiddelen
voor verminderen
achterstand leefwereld
leerlingen

Het college stemt in met de uitgangspunten en de aanpak
gericht op het verminderen van de achterstanden die in de
leefwereld van leerlingen zijn ontstaan als gevolg van
Corona. Het college heeft besloten eenmalig een budget van
maximaal € 453.901, - in te zetten voor de inkoop van
diensten gericht op het verminderen van deze achterstanden.
De scholen richten zich primair op het cognitieve deel (de
‘leerwereld’) van leerlingen en de gemeente treft maatregelen
op het welzijnsdeel (de ‘leefwereld’) van jeugdigen. De
financiële dekking hiervoor komt voort uit de rijksuitkering die
gemeenten voor dit doeleinde ontvangen ( ‘Middelen inhalen
COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ en de
Coronasteunmaatregelen jeugd). De opdracht word één op
één gegund aan de uitvoerende organisaties in Dongen:
GGD, IMW, ContourdeTwern, Beweegburo, Het Kunstpodium
en Bibliotheek Theek5.

Raadsvoorstel
voortgangsrapportage
Archief- en
Informatiebeheer

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Archief- en Informatiebeheer. Deze wordt
doorgeleid naar de gemeenteraad die wordt gevraagd de
rapportage vast te stellen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

