BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 maart 2022
1.

Tarieven logiesbelasting 2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting
vast te stellen en deze in werking te laten treden op
1 januari 2023;

II.
2.
2.

dit besluit bekend te maken op overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Routekaart consultatieronde SAMEN.
Het college besluit:
1.

in te stemmen met de routekaart voor de consultatieronde SAMEN.;

2.

de brief aan de raad over de routekaart consultatieronde SAMEN. vast te
stellen.

3.

Uitvoering geven aan Didam arrest
Het college besluit:
1.

de voorgestelde handelswijze betreffende het “Didam arrest” vast te
stellen door de lijst met voorgenomen 1 op 1 verkopen te publiceren;

2.

de brief aan de raad over de gevolgen van het “Didam arrest” vast te
stellen.

4.

Uitbetaling eenmalige energietoeslag bijstandsgerechtigden
Het college besluit:
1.

vooruitlopend op de aanpassing van de Participatiewet en de middelen
die het Rijk beschikbaar stelt voor de éénmalige energietoeslag,
de eerste groep huishoudens die in de maand maart 2022 een
bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangt en energielasten
heeft, ambtshalve in aanmerking te laten komen voor deze toeslag;

2.

de éénmalige energietoeslag voorlopig op € 200,-- vast te stellen en
als voorschot uit te betalen als categoriale bijzondere bijstand;

3.

de eenmalige energietoeslag als voorschot te verstrekken en de hoogte
hiervan, te weten € 1.880.000,-- te dekken uit de nog te ontvangen
middelen vanuit het gemeentefonds via de meicirculaire;

4.

de brief aan de raad over de uitbetaling éénmalige energietoeslag vast
te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PvdA over compensatie voor de
gestegen energielasten
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
PvdA over het compenseren van de energierekening vast te stellen.

