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1 FY Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Goorweg 3 
 
Toelichting: 

Het bestemmingsplan "Goorweg 3” voorziet in de wijziging van de 
huidige (en onjuiste) bestemming “Recreatie -Golfbaan”, deels in een 
woonbestemming en recreatiebestemming. Beoogd wordt om de 
huidige groepsaccommodatie (Vlaamse schuur) om te zetten in een 
burgerwoning en daarbij 3 extra recreatiewoningen op het perceel te 
realiseren. Hierdoor zijn in de toekomstige situatie in totaal 2 
woningen (bedrijfswoning en burgerwoning) en 4 recreatiewoningen 
aanwezig binnen het plangebied. Zoals gebruikelijk heeft het 
bestemmingsplan de noodzakelijke procedurele stappen doorlopen. 
Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties c.q. zienswijzen van 
overheid instanties en/of belanghebbenden. Het bestemmingsplan is 
dan ook gereed om ongewijzigd vastgesteld te kunnen worden door 
de gemeenteraad. In dit advies wordt aan uw college voorgesteld om 
het raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 

Besluit:  
1. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit. 

 

2 BV Verordening marktgelden 
 
Toelichting: 

Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op de 
heffing en de invordering van marktgelden 2023. Deze verordening 
die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt een 
uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de 
begroting 2023 en de paragraaf lokale heffingen in het bijzonder. 

 
Besluit: Conform 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit "Verordening op de heffing en de 
invordering van marktgelden 2023”. 



 
 
 
 
 
      
 

 

3 BV Verordening hondenbelasting 2023 
 
Toelichting: 

Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Eén van deze 
verordeningen is de verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2023. De Verordening hondenbelasting 2023 die nu 
aan uw college voorligt ter besluitvorming vormt een uitwerking van 
de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2023 en 
de paragraaf lokale heffingen in het bijzonder. 

 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “Verordening op de heffing en de 
invordering van hondenbelasting 2023”. 

4 BV Verordening precariobelasting 2023 
 
Toelichting: 

Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op de 
heffing en de invordering van precariobelasting 2023. De 
Verordening precariobelasting 2023 die nu aan uw college voorligt 
ter besluitvorming vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens 
zoals geformuleerd in de begroting 2023 en de paragraaf lokale 
heffingen in het bijzonder. 

 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit "Verordening op de heffing en de 
invordering van precariobelasting 2023”. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

5 BV Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 
 
Toelichting: 

Jaarlijks stelt de raad alle belastingverordeningen vast. Een 
onderdeel van deze belastingverordeningen is de verordening op de 
heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023. 
Deze verordening die nu aan uw college voorligt ter besluitvorming 
vormt een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd 
in de begroting 2023 en de paragraaf lokale heffingen in het 
bijzonder. 

 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit "Verordening op de heffing en de 
invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023”. 
 

6 BV Verordening toeristenbelasting 2023 
 
Toelichting: 

Op 8 november 2022 stelt de raad de begroting 2023 vast. Hierin 
hebben we opgenomen op welke wijze de kosten door eigen 
inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. In de 
paragraaf lokale heffingen geven we per belasting aan welke 
inkomsten we willen behalen. We verhogen de tarieven, in lijn met 
het in 2019 vastgestelde dekkingsplan 2020-2023. De raad wordt 
gevraagd de Verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen. 

 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit “vaststellen Verordening toeristenbelasting 
2023”. 
 



 
 
 
 
 
      
 

 

7 SO Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 
 
Toelichting: 

In de vergadering van 12 april 2022 heeft uw college de Beleidsregels 
Eenmalige energietoeslag vastgesteld. Daarmee werd het mogelijk 
om huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal 
minimum) € 800 energietoeslag toe te kennen. Naar aanleiding 
daarvan hebben ongeveer 300 huishoudens hebben de 
energietoeslag ambtshalve gekregen omdat ze bij ons bekend waren 
bijvoorbeeld vanwege hun bijstandsuitkering. Daarnaast is van 
ongeveer 350 huishoudens hun aanvraag toegekend. Het grootste 
deel daarvan heeft de toeslag al ontvangen. Inwoners kunnen de 
toeslag nog aanvragen tot en met 1 november 2022. In het debat 
over de Voorjaarsnota op 5 juli jl. heeft het kabinet besloten het 
richtbedrag van de energietoeslag te verhogen, van € 800 naar € 
1.300. Deze keuze is gemaakt om de laagste inkomens meer 
tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. 

 
Besluit:  

1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 als volgt te 
wijzigen: 

- In artikel 2, lid 1 het bedrag te wijzigen in € 1.300; 

- In artikel 2, lid 2 toe te voegen dat per adres de energietoeslag 
eenmaal toegekend kan worden; 

- In artikel 2, lid 5 de doelgroep te wijzigen zodat studenten niet 
worden uitgesloten. 

  

2. Hiervoor het bestemde bedrag te reserveren dat bij de 
septembercirculaire 2022 wordt verdeeld. 

 
 
 


