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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 31 maart 2020 De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wcollegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
vergadering wordt wekelijks vastgesteld.
31 maart 2020

70549

Besluitvorming reeds beschikte
subsidie voor evenementen tot 1
juni 2020

70406

Gemeentelijke besluitvorming
1.
Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
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Besluit

Het beleid van provincie Overijssel over te nemen hetgeen
betekent:
1. Het initiatief kan zijn/haar evenement verplaatsen en het
ontvangen subsidie bedrag op deze nieuwe datum benutten.
2. Het initiatief laat het evenement niet doorgaan en betaalt
de subsidie terug. Gemaakte kosten zoals gemaakte
voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen,
worden naar redelijkheid en billijkheid gesubsidieerd.
Het aan het ROZ verstrekte mandaat voor de uitvoering
van de Bbz en de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers Tijdelijke
overbruggingsuitkering zelfstandige ondernemers
(Tozo) te herbevestigen.

Samenvatting

Vanwege het Corona virus is per maart 2020 een landelijk
verbod ingesteld op evenementen tot 1 juni 2020. Het kan zo
zijn dat een subsidieontvanger heeft besloten zijn (deels)
gesubsidieerde evenement, gepland voor 1 juni 2020, uit te
stellen of niet door te laten gaan. Het college heeft een richtlijn
vastgesteld hoe om te gaan met reeds beschikte subsidies voor
geannuleerde of verplaatste evenementen in deze periode.
Door het college is besloten het aan het ROZ verstrekte mandaat
voor de uitvoering van het BBZ en de Tozo te herbevestigen.
Daarnaast is besloten de Rijksmiddelen voor de uitvoering van
de Tozo beschikbaar te stellen aan de gemeente Hengelo.

2.
3.
63526

Vaststellen Aangiftebiljet
toeristenbelasting

De Rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tozo
beschikbaar te stellen aan de gemeente Hengelo.
Bijgevoerde informerende brief naar de raad te sturen.

Het aangifteformulier toeristenbelasting vast te stellen conform Met het vaststellen van het aangifteformulier toeristenbelasting
de bijlage.
is er niet alleen een uniform formulier voor het doen van
aangifte vastgesteld, maar is het tegelijkertijd ook mogelijk
gemaakt om naast de 'papieren' aangifte langs digitale weg
aangifte te doen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020
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